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Orçamento secreto beneficiou 
quase metade do Congresso 
Aliados do governo Bolsonaro são maioria entre os 290 parlamentares 

PATRIK CAMPOREZ E EDUARDO GONÇALVES 

Cruzamento inédito de dados feito pelo 

GLOBO a partir de planilha do Ministério do 

Desenvolvimento Regional, acesso a regis- 

tros de órgãos públicos e busca em redes soci- 
ais revelou que ao menos 290 dos 594 depu- 
tadose senadores foram beneficiados peloor- 
camento secreto em 2020 e 2021. As infor- 
mações reforçam o caráter de moeda detro- 

ca das emendas de relator: nos cinco esta- 

dos mais contemplados, os parlamentares 
campeões de verbas são aliados do governo 

Bolsonaro. Cinco partidos não receberam 

recursos, todos de oposição. PÁGINAS 4 e8 

Com retomada, 
setor de petróleo 
contrata mais 

e eleva salário 
Destoando do mercado de trabalho, as 
contratações no setor de petróleo e gás 

subiram 440% neste ano, e a média sala- 

rial teve 10% de ganho real. O movimen- 
to é puxado pelas empresas privadas que 
compraram negócios da Petrobras, O se- 

tor deve saltar de 285 mil para 620 mil 

vagas até 2030. mma 
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Escolhemos OS CU IDADOS 

COM O VIRUS 
NAS FESTAS qua o =" 

DE FIM DE AMO Menos ruim 
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Se vencer, Lula Rejeição alta 
terá herança põe bomba no 
maidita de fato colo de Guedes 
PÁGINA 22 PÁGINA & 

EXE 

“Michelangelo dos botequins' negligenciado 

Os cassinos Um pais entre 
ea bancada o cinismo e 

evangélica a resignação 
PÁGINA 16 PÁGINA 3 

Dos cerca de cem painéis de Nilton Brava, o"Michelangelo dos botequins”, que existiam no Rio de Janeiro menos de dez anos atrás, restam 

apenas 15, como este no Bar Sulista, na Gamboa. Nem obras tombadas pela prefeitura escapam: ao menos cinco de 13 já se perderam. 

Vinte anos de vitórias 
de famílias homoafetivas 

Duas décadas após decisão precursora, 
a Justiça mudou entendimento sobre família 
e rotinas das relações entre filhos e mães e pais 
de mesmo sexo, casados ou separados. PÁGINA 18 

ÀS VESPERAS DO NATAL 

ITA suspende voos e deixa centenas 
de passageiros no chão páminazs 

PATRIMÔNIO 

Justiça afasta presidente do Iphan após 
discurso de Bolsonaro secundo caverso 

Com 

açúcar 

e afeto 

Arabanadade 

Kátia Barbosa 

não pode faltar 
na ceia da chef, 
na foto com 

as filhas e neta. 

Elae outras 
três cozinheiras 

demão-cheia 

compartilham 

receitas 
ememórias 

natalinas. 

AINDA DA TEMPO 

Ceias, cestas e 

sobremesas para 
encomendar 

até o dia 23 

BERNARDO PATRÍCIA KOGI 

asia Volta de “Sex 
O balanço de and the city” 
Paulo Guedes decepciona 
PÁGINA 3 SEGUNDO CADERRO 

FFP: 

Cadé o VIP que estava aqui? 

Noite do Rio registra menos pedidos 
de convite, para surpresa de produtores. 

EMNTREVISTA/EDUARDO PAÉS 

Estamos aquém 
do desejado, 
mas avançamos” 

Completando um ano de gestão, 

o prefeito do Rio reconhece que os serviços 
municipais ainda são inefici entesc que a 

conservação da cidade, do asfalto às praças, 

está longe do ideal. Mas, ao antecipar que 
fechará 2021 com R$ 7 bilhões em caixa, 

Paes promete retomar asfaltamento e 
arecuperaçãode parques e lançar, em 
janeiro, projeto para zerar a fila deespera 
por procedimentos de saúde, mana 36 

No Chile, eleição definirá 
alcance de mudanças 
após onda de protestos 

Escolha de Boric ou Kast para presidente 

influenciará Constituinte convocada sob 
insatisfação com o modelo econômico 

herdado daditadura Pinochet. PáGASO 

LIDERANÇA INCONTESTE 

Angela Merkel é a Personagem 
Mundial GDA de 2021 mansa: 
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Opinião do GLOBO 

Os cuidados com 
o vírus nas festas 
de fim de ano 
Fiocruz recomenda acelerar 

vacinação, evitar aglomerações 

e manter protocolos sanitários 

epois de dois anos devas- 
tadores, assombrados 
por quase 620 mil mor- 
tes pela Covid-19, é na- 
tural que os brasileiros 

estejam ansiosos pelas festas de fim 
de ano, para confraternizar com fa- 

mília e amigos celebrando a espe- 
rançadeque em 2022 tudo sejadife- 
rente. Mas, para que se vire a página 
do horror e se caminhe para a nor- 
malidade passível, é precisotercau- 
tela, paciência e responsabilidade. 
Embora a redução consistente no 

número de casose mortes pelo novo 
coronavirus nos últimos meses te- 
nha dado a falsa impressão de que a 
pandemia acabou, a verdade é queo 

virus ainda está aí. A esquiva varian- 
te Ômicron, diz a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), se espa- 
tha numa velocidade sem prece- 
dentes, já circula pelo país e pode 
seroconvidado indesejado das cele- 
brações de fim de ano. 
É verdade que ainda se sabe pouco 

sobre a nova variante, classificada 
como “de preocupação” pela OMS. 
Pelo menos até agora, ao que tudo 

indica, embora altamente contagi- 
osa, não parece tão letal, jáque o mú- 
mero de mortes provocadas pela 
nova cepa é baixo. É plausível a es- 
perança de um cenário positivo. 
Mas a incerteza justifica cautela. 
De forma sensata, a maioria das 

capitais brasileiras cancelou suas 
festas de Réveillon. Belo Horizonte, 
Curitiba e Teresina, que já não as 
promoviam, continuarão assim. 
Rio, Recife e Florianópolis adota- 
ram o meio-termo: descurtaa m 
shows, mas mantiveram a queima 
de fogos. Das 27 capitais, apenas 
Boa Vista, em Roraima, programou 
shows na virada do ano. 
No Rio, palco do Réveillon mais fa- 

moso do pais, o prefeito Eduardo Paes 
anunciou que haverá fogos na Praiade 
Copacabana é noutros nove pontos. 
Ainda que não estejam previstos os 
tradicionais shows da virada, e apesar 
da promessa de impor restrições nos 
sistemas de transporte para desesti- 
mular a circulação, é inevitável queos 
espetáculos. pirotécnicos atraiam 
multidões. É um risco desaconselhá- 
vel numa pandemia. Não só pela Co- 
vid-19, mas porque o Rio também en- 
frenta uma epidemia de gripe. 
Nas lestas familiares. também é 

precisa tomar os devidos cuidados. 
A Fundação Oswaldo Cruz (Fio- 
cruz) elaborou uma cartilha com 
orientações para aumentar à segu- 
rançados encontros. À principal re- 
comendação é a vacinação. Adultos 
devem estar com o esquema com- 
pleto. Crianças e adolescentes com 
mais de 12 anos que já possam to- 
mar a segunda dose devem se vaci- 
nar. Quem não se imunizou ou está 

atrasado com a segunda dose tam- 
bém deve procurar um posto de saú- 
de quanto antes. 
Outros cuidados podem tornar q 
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ambiente mais seguro: limitar o nú- 
mero de convidados para evitar 

aglomerações; dar preferência a es- 
paços abertos; fornecer álcool em 
ig participantes; não usar toa- 

sde pano para secar as mãos; ido- 
sas e imunossuprimidos devem 
usar máscaras e ficar em lugares 
arejados. Se nem todos estiverem 
vacinados, convém usar máscaras & 
manter distanciamento de pelo me- 
nos 1,5 metro. Quem apresentar 

sintomas de Covid-19 ou tiver man- 
tido contato com infectados nos úl- 
timos lá dias não deveir a festas. 
As recomendações devem ser le- 

vadas a sério, Na Noruega, uma fes- 
ta de Natal corporativa de uma em- 
presadeenergia ue pera na Africa 

do Sul, com 120 participantes, to- 
dos vacinados, se transformou em 
problema, Um convidado, infecta- 
do coma Ômicron, transmitiu a do- 

ença a pelo menos outros 13. Auto- 
ridades de saúde de Oslo disseram 
que o encontro resultou em CEUper- 

propagação”. O surto levou o gover- 
noa retomar medidas de restrição. 
Um boletim do Observatório Co- 

vid-19, da Fiocruz, já alertava no fim 

de novembro sobre os cuidados ne- 

cessáriosno periodo de festas: “O fim 
de ano se aproxima, ca perspectiva 
das festas e do verão, num contexto 

em que as pessoas vão se sentindo 

mais tranquilas e relaxadas, traz a ne- 

cessidade de clamar por cautela e 
monitorar quaisquer veis sinais 
de recrudescimento da doença”, 
E evidente que, olhando para trás, 

hoje temos um cenário diferente do 
ano passado, quando, após breve tré- 
gua, número de casos voltou a cres- 
cer. À previsão parecia apocalíptica 

quando afirmavam que os primeiros 
meses de 2021 seriam os mais tristes 
de nossa História. Acertaram. De ja- 
neiro a abril, a Covid-19 matou mais 

brasileiros que em 2020 inteiro. O 
avanço da vacinação trouxe alento, 
Mas à que acontece na Europa, onde 

apandemia parecia controlada, mos- 
tra que nada é estático quando se tra- 
tado novo coronavirus. 
A microbiologista Natalia Paster- 

nak, em coluna no GLOBO, lembra 
que a pandemia não acabou e pede 
cautela e paciência com as comemo- 

rações de fim de ano; “Melhor garan- 
tir que, quando voltarmos a festejar 
emgrandes celebrações, estas não se- 

jam seguidas de grandes contamina- 
ções”, Combater à pior pandemia em 
cem anos a os, não sódos 
governos. Os cuidados tomados nas 

reuniões e festas privadas, em barese 
restaurantes, ou mesmo nos temerá- 
rios eventos de Réveillon, poderão 

determinar em que medida teremos 

um 2022 feliz. 
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MERVAL 
PEREIRA 

Inventar a 
própria roda 

falta de opções na disputa presidencial pode ser definida 
pela aial dltzação refletida nas pesquisas de opinião, es- 

pecialmente as das empresas mais bem equipadas, Ipec ( ex- 
Ibope) e Datatolha, O brasileiro votou em Bolsonaro para ti- 
raro PT e está votando no ex-presidente Lula para tirar Bolso- 
naro do governo. Não apareceu alternativa, a famosa terceira 
via, que permita acabar com esse jogo de empurra de um lado 

para outro, que acaba dando errado. 
Sempre estamos escolhendo o “menos ruim”, que se revela 

posteriormente inevitavelmente ruim. Desde a redemocrati- 
zação, só elepermos candidatos populistas, como Collor, Lula, 

Dilma e Bolsonaro. Com exceção do Plano Real, que elegeu 
Fernando Henrique Cardoso e não foi feito para ser populista, 
mas atingiu o bolso dos cidadãos ao conter a hiperinflação. Já 

haviamos tido uma experiência anterior com o Plano Cruzado, 
que, ao derrubar a inflação temporariamente, deu a vitória ao 
MDB, de Sarney, em todo o pais, 
O diretor do Datafolha, Mauro Paulino, diz que o eleitor vota 

pragmaticamente, naqueleque vai ajudá-lo nosofridodiaadia. 
A prioridade do brasileiro médio é o bolso e a sobrevivência, e 
essa situação hoje está muito agravada. Cerca de 15 milhões de 
brasileiros estão desempregados, a inflação dos mais pobres já 
ultrapassa os 10% da inflação oficial, 27 milhões de brasileiros 
vivem abaixo da linha de pobreza, cerca de 50 milhões são tec- 
nicamente pobres, a forme nos dá diariamente exemplos terri- 

veis de gente disputando ossos com resto de carne e há famílias 
inteiras morando nas ruas das grandes cidades. 
Num ambiente desses, mesmo que houvesse um grande 

político à disposição da terceira via, não há espaço para 

grandes discussões. A questão vira, para a maioria dos elei- 
tores, “quem vai me ajudar”, “quem pode me ajudar”, ou 
quem convence mais pessoas que é asolução milagrosa pa- 
ra resolver os problemas. Na campanha, existe um milagre 
prometido, hoje é o EAR leva Lulaa poder vencer no primei- 
ro turno: promessadepicanhae cerveja paratodo mundo, a 
volta a um tempo que nunca houve. 
Quando começa o governo, a realidade se impõe a essas pro- 

messas vãs, a esses sonhos de que uma pessoa só resolverã o pro- 
blema do Brasil. Estamos muma situação muito complicada. Vo- 
cé elege qualquer um que venda ilusões, que consiga passar para 
a população uma expectativa de melhoria. Foi assim em 2018 
com Bolsonaro, e está sendo assim em 2022 com Lula, que apa- 
rece como o grande salvador da pátria. Não é à toa que o ex-juiz 
Sergia Mora já está dando uma guinada em sua proposta de go- 

vemo, pondo mais ênfase na criação de 
Pesquisas um projeto nacional contra a pobreza, dei- 

mostram que não  xando o combate à corrupção como ne- 

upareceuopção cessário, mas não suficiente para governar 
para encerraro — opaisde hoie, pois a emergência é outra. 

jogo de empurra. Se o governo Bolsonaro seguisse Os ru- 

Estamos sempre 

escolhendo o 
“menos ruim” 

mos que prometia, de apoio a políticas 
anticormupção, não haveria clima no país 
para a reviravolta jurídica que beneficiou 
o ex-presidente Lula e todos os condena- 

dos pela Operação Lava-lato. Também não é por acaso que Lula 
busca o ex-tacano Geraldo Alckmin para vice, é um aceno para 
celeitor de centro. Difícil vai ser Alckmin encontrar uma justi- 
ficativa para passar por Cima de seus discursos inflamados con- 
tra Lula eos corruptos do PT na campanha de 2006, 
O Lula do primeiro govemo, que levou tucanos para pos- 

tos-chave como o Banco Central e outros do Ministério da 
Fazenda, não éoverdadeiro Lula. O PT fai muito intoleran- 
te com todos os tucanos que estavam no governo Lula, Se 
Antonio Palocci não fosse tão forte politicamente na ocasi- 
ão, tinham saido todos os tucanos que estavam lá ajudando 
a fazer um governo equilibrado financeiramente, que deu 
chance, nummomento econômico bom da mundo, de Lala 

avançar nos programas sociais. 
Quem será o petista que assegurará a Geraldo Alckmin 

um papel não decorativo num eventual governo Lula? Ele 
terá mandato, estará protegido, mas não será ouvido nem 

cheirado se a ala radical do petismo dominar o governo. 
Quando o PT resolveu fazer a sua política econômica, co- 
meçou a derrocada que deu na tragédia do governo Dilma, 
O problema é que nunca há governos seguidos com uma 
política de Estado. Cada um quer inventar sua própria roda, 
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DORRIT 
HARAZIM 

Longa 

travessia 

É raro um discurso de paraninfo entrar para 
= à História. O de Joseph Brodsky, pronun- 

ciado num 18 de dezembro de 33 anos atrás 
para formandos da Universidade de Michi- 
gal, é uma dessas raridades. Fugindo do con- 
vencional roteiro de colorir o huturo que 
aguarda os jovens, o laureado poeta censaista 
descreveu em tons pouco faiscantes omundo 
adulto Lespera dos alunos. Brodsky conhecia 
avida: nascera na antiga União Soviética, fo- 
racondenado a trabalhos forçados com hani- 
mento de sua literatura, acusado de parasita 

social e posteriormente expulso do pais. 
Num deseus ensaios mais pungentes ("A part 
of speech”, de 1977) descreveu coma, gradu- 

almente, perdeu cabelos, dentes, consoantes 

everbos. Exilado nos Estados Unidos, teve de 
aprender a escrever e a ser em outra lingua. 
Fez da dura travessia uma continuidade exis- 
tencial. Mas conseguiu, a ponto de receber o 
Nobel de Literatura em 1987. 
Naquele dezembro de 1988, falou sobre 

tempo e vida aos formandos de Ann Arbor. 
Em tradução livre, o parágrafo abaixo dá o 
tam do que Brodsky se preocupouem dizer; 
—O mundo que vocês haverão de adentrar, e 

em que passarão a existir, não tem boa reputa- 
tem desempenho geográfico tem sido me- 
tor que o histórico; ele continua a ser muito 
thais atraente visualmente que do ponto de vis- 
ta social. Vocês haverão de descobrir que tam- 
pouco o mundo é um lugar propriamente aco- 

edor; e tenho dúvidas st será muito me- 
Ihar quando vocês o deixarem. Ainda assim, éa 
único disponível, não existe altemativa.., Lá fo- 
ra é uma selva, também um deserto, um preci- 
ício escorregadio e um atoleiro — tanto no 
ni literal quanto metafórico... 
Brodsky recorre a outro poeta, Robert 

Frost. para indicar o caminho: “The only 

way out, always, is through” (a única saída, 
sempre, é através). 
E o que se está fazendo no Brasil com as- 

sombroso estoicismo desde 2019, para con- 
seguir atravessar o atoleiro bolsonarista. Tu- 
do em nome de uma transição razcavelmen- 
te democrática e irrefutável com o resultado 
das urnas em 2022. Cada nova pesquisa de 
opinião aponta para uma clara repulsa nacio- 
nal ao estilo selvagem, destrutivo, do presi- 
dente. A saída do atoleiro, contudo, está dis- 

e ARTIGO 

Pobre Brasil 

HORACIO LAFER PIVA, PEDRO PASSOS 
E PEDRO WONGTSCHOWSKI 

ipi fotografia desbotada pelo tempo, o 

retrato sem cor nem vibração do Brasil 
atual é muita ruim, A degradação tem cau- 
sas mitltiplas, vem de longe e avança sorra- 
teiramente, sem que percebamos. À perda 
gradual da governabilidade nos entristece e 
nos preocupa. E ainda pode piorar antes de 
melhorar. 
O agravamento desse quadro melancóli- 

co começou a partir da posse do presente 
governo federal, O presidente dividiuopais 
quase literalmente entre os fanáticos ou 
oportunistas. que 0 apolam, e os sensatos, 
que dele discordam em praticamente tudo, 
Vejamos o que caracteriza esta situação 

de infortúnios em sérigem cada um dostrês 
Poderes constitucionais da República. 
Na Poder Executivo, assiste-se à dissemi- 

nação da incompetência, da inapetência, 

da paralisia decisória, às vezes disfarçadas 
de ideologização das questões. A análise 
deixoudeserentreocormeto co incorreto, o 

simplese o complexo, o que induz a eficiên- 
ciaeo que leva ao desperdício, o queintegra 
o Brasilaomundocoqueo isola. Emais;en- 
tre o que implica a inclusão versus o que re- 
força a exclusão, o que é sustentável versus 
as agressões à natureza. Nem as Forças Ar- 
madas escaparam, num processo de politi- 

tante. Nos dez meses que faltam até o pleito, o 
amontoado de energuúmenos que compõem 
a governo Bolsonaro ainda é capaz de gerar 
estragos múltiplos em série. Como se vê coti- 
dianamente no assalto ao meio ambiente ou 
namineração ilegal, no combate à vacinae ao 

bom senso da Anvisa, ou nos ataques à cultu- 
raeá is Tan as porteiras continuam es- 
cancaradas. À questão é saber oque restará de 
péaté voltarmos a ser uma sociedade com al- 
gum prumo. Convém não esperar por solu- 
ções rápidas — em matéria de “mito”, o em- 
pre atual superou de longe outro ingui- 

o do Alvorada, Fernando Collor de o, 

o “caçador de marajás” dos anos 90. 
Diante do bolsonarismo sem freios, se- 

mana sim outra também, o pais se acostu- 

mou a viver numa corda bamba entre o ci- 
nismo e a resignação. Ássim como a espe- 
rança sem pensar crítico é mera ingenuida- 
de, o pensarcrítico sem esperança acaba de- 
sembocando em cinismo — e cinismo é do 
que o Brasil menos precisa, pois ele leva a 

Semana sim 

outra também, 
o país se acostumou 
O Viver Numa 

corda bamba 

entre o cinismo 

ea resignação 

zação que as alasta da profissionalização e 
das caracteristicas de instituição de Estado 
que readquiriram há algumas décadas. 
No Legislativo, a distorção das competênci- 

as entre as Poderes se constata pela completa 
inversão do papel do Executivo, forçado a pa- 
premenda individuais, de bancadas e do re- 

ar que deturpam a Lei Orçamentária. 
Compete ao Executivo justamente à execu- 
ção do Orçamento, conforme regras auditá- 
veis e transparentes, e não ao Legislativo, a 
quem cabe aprovar à Lei Orçamentária e fis- 

calizar seu cumprimen- 
Um candidato que to. À subversão desses 
nos déesperança valores implica o risco 
de procurar à de estão do gasto públi- 
bem comum trará coaosaborde interesses 
o folego para paroquiais, incidentais 
resistirmos à e de natureza eleitoral, 
mais um ano No Poder Judiciário, a 

sem perspectivas insegurança jurídica 
salta aos olhos nos de- 

monstrativos financeiros de todas as empre- 

sas, Seus balanços mostram depósitos judici- 
ais, provisões para perdas em processos de to- 
da ordem e um imenso contencioso tributá- 

na. Pode ser vista também em documentos 
públicos como o” hustiçaem múmeros” eno si- 
te do STF. Nele, verifica-se que, neste ano, até 
novembro o STF tomou 89.814 decisões, das 

quaisapenas 4.629 pelo pleno de ministros da 
Corte; 75.785 decisões foram monocráticas! 
Em 2020 havia 75,4 milhões de processos tra- 

um dar de ombros cúmplice aquilo que se 
está pretensamente condenando. 
Tome-se como exemplo a cena dos funcioná- 

rios e executivos da Caixa Econômica Federal 
Eizendo flexões de braço sob comando do presi- 
dente da instituição, o bolsonarista voraz Pedro 

Duarte Guimarães. Microfone em mãos, de pé, 
achelão fez contagem regressiva até dez en- 
quanto Fira. asc do à nietenno cm 
plateia parecia achar graça. Era uma comemo- 
ração de fim de ano, e Guimarães complemen- 
tousua porção MC pedindo aos selecionados 
que também tentassem fazer “estrelinha” Hou- 
ve tentasse, Houve seesborrachas- 
se Qual a graça? Para o presirlemte da Caixa, 
agradar ao capitão Jair Bolsonaro, que adorates- 
aevirilidades em sessies de flexões 
De resto, a cena filmada pareceu não agra- 

dara ninguém. Ainda assim, peloqueseviu, 
nenhum dos protagonistas involuntários 
refutou a ordem —é a resignação de quem 
não vê saida ou teme a companhia do de- 
semprego, Segundo reportagem de Geralda 
Daca e Marcello Corrêa, Pedro Guimarães 

é conhecido por ter afastado uma batelada 
inteira de funcionários que ocupavam car- 
gos em governos anteriores, 

Para empreender a tenaz travessia reco- 
mendada por Brodsky, sem cinismo, cada um 
precisaescolher se quer desarrumaro mundo 
tal qual ele está ou se prefere fingir que dele 
não faz parte. Já ficou claro demais que o pre- 
sidente se alimenta de crises fabricadas em 
busca de escape das crises reais. Ao contrária 
do ex-secretário de Estado Henry Kissinger, a 

quem é atribuído bordão “Fica proibido no- 
voahismo —minha agenda já está lotada”, Jair 
Bolsonaro pretende se reeleger em meio ao 
pantano que criou. A ver. Como exercício fu- 
turista, vale a pena acompanhar o resultado 
das eleições chilenas deste domingo, 

mitando na Justiça. No STE, uma centena de 
mocessos espera decisão há mais de 20 anos, e 
pedidos de isa remontam a 2014. Definiti- 
vamente, há algo muito errado no sistema ju- 
diciário, com números de tais dimensões. 
Tudo isso impressiona e choca. Mas. para 

alguns, o país vai bem... 
A inhlação alta, a moeda desvalorizada, os 

juros elevados, os déficits fiscais fazem mui- 
ta mal ao país. Mas favorecem rentistas, ex- 
portadores e os que vivem do lado oportu- 
nista do sistema financeiro. Por outro lado, 

infernizam a vida dos pobres, dos trabalha- 
dores, dos 14 milhões de desempregados, 
dos 6 milhões de desalentados, os mais de 7 
milhões com jornada parciale salário insufi- 
ciente para sustentar a família. O país não 
vai bem também para os empresários cum- 
pridores de suas obrigações, concorrenda 

com fraudadores, sonegadores, falsificado- 

res — transgressores que respondem, em 
muitas áreas, por 25% a 50% do mercado. 
Nesse cenário, a eleição presidencial tem im- 

ância ial ao demandar um candidato 
fin eee Um candidato que pro- 
cure 0 bem comum, com uma plataforma que 
vise, ao menos, à eficiência, à racionalidade e à 
compaixão, cujo percurso traga o fólego de que 
precisamos para resistir à mais um ano sem 

Horácio Later Piva, Pedro Passos e Pedro 
Wongtschowski são empresários 
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BERNARDO 
MELLO FRANCO 

O Natal 
de Guedes 

uando menos se espera, chega o 
' Natal. E com ele, os inevitáveis ba- 

lanços de fim de ano. Na sexta-feira, 
Paulo Guedes apresentou o seu. Ven- 
deu um pais imaginário, onde aecuno- 
mia decolaea democraciaviveummo- 
mento de esplendor “Se eu tivesse que 
fazer uma síntese de 2021, eudiria que 

o Brasil se reergueu”, proclamou o mi- 
nistro. Era só 0 começo de uma sessão 
de duas horas e meia de autoelogios, 
Com a economia em recessão técni- 

ca, Guedes fez mais um discurso 
triunfalista. “As previsões de que o 
Brasilia dar errado falharam. O país 
está de pé, disse. Ele insistiu na tese da 
retomada em V, que munca se confir- 
mou nos números oficiais. “A econo- 
mia voltou em V, Não era um V de vir- 
tual”, tiu. Navéspera da entrevis- 
ta, O ros Central dao para 1% a 
previsão de crescimento em 2022, 
Apesar da cartabranca paracondu- 

zir a economia, Guedes tentou ter- 
ceirizar a culpa pela alta da inflação, 
peloderretimento do real e pela volta 
da fome. Ele atribuiu a desvaloriza- 
ção da moeda à “politização” do de- 
bate econômico. “O dólar vê essa 
contusão toda, escuta esse barulho 

todo e fica nervoso”, teorizou. 
Ac mencionar a fome, o ministro re- 

clamou da imprensa “A mídia tá dizen- 
do: Paulo Guedes empobreceu as pes- 
soas, botou as pessoas para comer osso, 
Pá, você contribuir para um pais com 
pessoas que falsificam a realidade e te 
criminalizano... não é bom”, queixou-se. 
Eletambém criticou a pressão para 

descongelar os salários de servidores. 
Ao ser lembrado de que acabou de dar 
aval a um aumento para policiais, val- 
tou a atacar o noticiário. Disse que só 
repassou um “pedido político” do 
o Jair nara SÁ E rafdiidia 
que o Guedes está pedindo aumento. 
Estou fazendo um discurso público 
contra reajustes, não pedi isso”, ale- 
gou, falando de si na terceira pessoa. 

Esperar autocrítica de Guedes é como 
acreditar em Papaí Noel. Ainda assim, o 
ministro a ter mais respeito pela 
inteligência alheia. Em 2021, Bolsonaro 
ameaçou o Supremo, atacou o sistema 

eleitoral e ensaiou um golpeá luz do dia. 
Na balanço do ano, o ministro disse que 
a preocupação com a escalada autoritá- 
rhé coisa de quem vê “fantasmas”, "Sur- 
preendemos o mundo cam o funciona- 
mento da nossa democracia”, discursou. 
Questionado sobre a pandemia, Gue- 

des disse confiar nó ministro Marcelo 
Queiroga, porta-voz do negacionismo 
dochefe, e acusou a oposição de “usar ca- 
dáveres para lazer política”. Apesar das 
larmúmrias, ele encerrou à entrevista sem 
ofender os funcionários públicos, a pri- 
meira-dama da França, as domésticas 
que deixaram de ir à Disney ou o filho do 
porteiro que sonhava com a universida- 
de. Deve ter sido o espirito natalino, 

O lobby do General Lexotan 

Ameaçar a democracia e escancarar a 
Amazônia para o garimpo não são os 
únicos passatempos de Augusto Hele- 
no,0 General Lexotan, Nas horas va- 
gas, ele também atua como pistolão 

em favor de amigos e assessores, 
O ministro agora quer promover a 

embaixador um diplomata lotado em 
seugabinete no Planalto. O lobbry já foi 
registrado no protocolo do Itamaraty. 
Emoficio timbrado, o general Carlos 

Penteado, secretário-executivodo GSI, 
disse que Alsina Junior é“; te 
conhecido e admirado pelas Forças Ar- 
madas”. E informou que Heleno vai 
procurar o chanceler Carlos França pa- 
ra reiterar o pedido pessoalmente. 
A próxima rodada de promoção de 

diplomatas está marcada para janeiro. 
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INCIDENTE EM BRASÍLIA paRA 

e Õ | Rue Politica Furou o bloqueio fi 
| NAMES  Motorisizembriagado invade perimetro de segurançado Palãco do Jaburu OQREDEL 

PATRIK CAMPDRES É EDUARDO GOB ALTES 
groitido é Digo bo cd Em 

nas iá 

: Senador Romário 
: (PL-RI) 

Mandou R$ 5 
milhões para-São 

Deputado Arthur Lira (PR-AL) 
Entrega de lrator em Mirador Negrão (AL) é uma : 

+» “das dezenas de postagens do deputado. queto! | 
' Po! contemplado com pelo menos R$ 114 milhões. | a D'Aldeia r nstrumento essencial na relação do A mplado com paia meios Nr 114 Mia: Pegro D'Aldeia no 

E AR cat ! Ba AEB primeiro mês de 
governo com o Congresso nos últi- a — emas mandato doi 

mos dois anos, o orçamento secreto ir- 

rigou bases eleitorais de aliados do 
presidente Jair Bolsonaro e foi direci- 

onado a quase metade dos parlamen- 

tares que integram Câmara e Senado 

— ambas as Casas e o Executivo resis- 
tiram a prestar informações detalha- 

dassobreos repasses, oquesóvaiocor- 

rer por determinação do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ainda sem to- 

dos os dados disponíveis de maneira 

centralizada, o que deve ocorrer até 

março de 2022, levantamento feito 
pelo GLOBO mapeou 290 deputados 

prefeito Fábio do 
Paste! do qua! fol 
cabo eleitoral. 

- e 

Ciro Nogueira (PP-PI). ministro e senador licenciado 
— Em E de novembro. fez uma entrega ao município piauiense de 

- Corcente, foi apenas uma parcela dos mais de R$ 147 milhões 
destinados ao então senador, hoje ministro da Casa Civ, 

e senadores —em sua maioria, próxi- 

mos ao Palácio do Planalto — que, 

sem transparência, distribulram re- 

cursos pelo país. Os valores rastreados 

foram empenhados em 2020e 2021 e 

chegam a R$ 3,2 bilhões, uma amos- 
tra dos R$ 36 bilhões que compuse- 

ram às emendas de relator no período. 

Essa radiografia expõe a desigualda- 
de provocada pelo orçamento secreto 

nos estados e revela como caciques do 

Centrão ou fiéis aliados do governo 

Bolsonaro foram privilegiados com o 
mecanismo, elaborado de uma manei- 

raque dificulta a fiscalização. Dentreos 

políticos mais agraciados está o sena- 
dor Davi Alcohumbre (DEM-AP), que, 

em 2020, detinha o controle de boa 

parte da destinação da verba, porque 

residia o Senado e mantinha uma re- 
Leão de proximidade com o Planalto, 

Foi graças ao parlamentar que o Ama- 

pá recebeu a alocação de ao menos R$ 
335,9 milhões, um feito inédito. O se- 

Become io repasses a 290 parlamentares, | qts 
tado João Carlos Barcelar (PL-BA )lide- O deputado 
raa lista de nas cpa unas . a ali d d B ] E obg emita 

parti de planilhas do Mistério do A MAIOTIA AAA dC DOISONATO isripampstimenta 
Desenvolvimento Regional, docu- 
mentos da Companhia de Deservolvi- 

mento dos Vales do São Francisco e 

Parnaiba( Codevasf ), registros de con- 
vênios, informações da Plataforma + 

Brasil, notas divulgadas por prefeitu- 

ras, entrevistas e publicações nas redes 
POCAIs CONT OS próprios parlamenta res 

alardeandoas liberações de recursos. À 
lista completa está no site do GLOBO. 

O Piaui, estado do ministro da Casa 
Civil, Ciro Nogueira (PP), mandachu- 

va do Centrão, é o terceiro a receber 

mais recursos dentro da fatia de R$ 3 

bilhões cujas indicações foi possivel 
rastrear, O senador licenciadodividiua 

MAPA DOS REPASSES 

ORÇAMENTO 
SECRETO 
E DESIGUAL 
Documentos mostram 

das de relator destinadas a aquisições 
ce máquinas e equipamentos para for- 
talecer a “capacidade produtiva” e o 

"desenvolvimento regional” do Distri- 

tó Federal, por onde ela pretende dis- 

putaro Senado no ano que vem. Em ju- 
nho, ela fez um post junto com o minis- 
tro do Desenvolvimento Regional, Ro- 

gério Marinho, dizendo que entregou 
“cinco caminhões e camaras frias à co- 
operativas de pequenos agricultores do 

DE adquiridos por emendas parlamen- 

tares de minha autoria”. Procurada, ela 
não respondeu aos contatos. 

como obteve acesso à indicação. 

Sem critérios técnicos para definir a 
destinação dos recursos, 0 orçamento 
secreto, cujo uso em série foi revelado 

pelo jornal “O Estado de 8. Paulo”, vai 

parar, na ponta, em prefeituras gover- 
nadas por aliados de governistas. Se- 

gundo especialistas, os empenhos são 

usados como propaganda política an- 
tecipada, levando a um desequilíbrio 
entre os partidos que, ao fim, pode pre- 

jucicar a democracia 
— Isso atleta a qualidade da demo- 

cracia na medida em que nãomantém 

- Deputada Carta 
Zambelli (PSL-SP) 
Destincu R$ | milhão 
às cidades Águas de São 
Pedro e Mirandópolis para 
construção de galerias 
pluviais, recapeamento 
e pavimentação. 

Daputido.- 

Deputada Bia Kicis (PSL-DF) maioria da sua cota entre prefeitos do o princípio da distribuição igualitária 
7 ES O n PN E PE Empenho de R$ 7,8 milhões seu partido para angariar apoio politi- “AFETA À QUALIDADE DA DEMOCRACIA” de recursos e de condições relarivas à para aquisição de máquinas e 
co, colocando os seus adversáriosem A também deputada bolsonarista disputa eleitoral — analisa o cientista equpamentos para fertalecer à 
situação de desvantagem. Carla Zambelli (PSL-SP) é apontada político José Alvaro Moisés, da USP. capacidade produtiva do DF. 

A partir dos dados, foi possivel 

constatar outros aliados de Bolsona- 

ro beneficiados com o orçamento se- 

creto. Um deles é o deputado Marcos 

Pereira (SP), pesa do Repulli- 
canos. O parlamentar € a pontando 

como beneficiário de uma emenda 

de R$ 7,5 milhões destinada a Campi- 

nas e empenhada em dezembro de 
2020. 0 valor é informado pelo pró- 

prio site da prefeitura. Ao GLOBO, 

Pereiracontirmou a destinação do di- 
nheiro para à pavimentação de uma 
estrada, que ainda está em fase inicial 

delicitação, e destacou ser favorável à 

divulgação das informações detalha- 
das sobre as verbas. 

Rel escudeira de Bolsonaro no Con- 

gresso, a deputada Bia Kicis (DF). pre- 
sidente da Comissão de Constituição e 
Jastiça (CCT) da Câmara, foi contem» 

plada pelo orçamento secreto com ao 

menos R$ 7,8 milhões em duas emen- 

no levantamento como contemplada 

com ao menos três emendas no valor 
deR$500milcada, Duas delas foram 

empenhadas para Mirandópolis e 

Aguas de São Pedro, interior de São 
Paulo, O primeiro município é co- 

mandado pelo prefeito Everton So- 

dário, do PSL, chamado de“Bolsona- 

ro caipira, enquanto o segundo é o 
local onde ela passou a infância. Pro- 

curada, Zambelli afirmou que “quan- 

do necessária, aponta as principais 

demandasá liderança, ao Executivo e 
aa relator do Orçamento”. A benesse 

também alcançou novos aliados, ca- 

so do senador Romário (PL-RJ), que 
apadrinhou R$ 5 milhões ao prefeito 

de São Pedro da Aldeia (RJ), Fábio 

Pastel, para quem fez campanha. Ro- 

mario confirmou o repasse, que, BE 

gundo ele, teve como destino a pavi- 

mentação de ruas e reforma de 

calçadas, mas não detalhou 

O orçamento só deixará de ser se- 

nistra Rosa Weber, do STF. Uma li- 

minar referendada pela maioria da 

Corte, primeiro, bloqueou os repas- 
ses dos recursos. Depois, a partir da 
promessa do Congresso de divulgar 

as informações, a retomada da dis- 
tribuição da verba foi liberada. 
Alguns parlamentares, porém, re- 

chaçama ideiada faltadetransparên- 

cia. O deputado José Carlos Bacelar 

(PL-BA), porexemplo, consta da lista 
das mais agraciados pelo orçamento 
secreto, com ao menos R$ 70 mi- 

lhões. Ele alega que é a sua função le- 
var recursos para municipios do seu 

estado. Questionado se o mecanismo 
privilegiaa base do governo em detri- 
mento da oposição, ele foi sucinto: 
— Desde quando Pedro Alvares 

Cabral chegou ao Brasil é 

dass iii. 

Os cinco estados mais contemplados 

6) Amapá - 85 335,9 milhões 

Derehcado Faria 

Davi Alcolumbre (DEM) 

[2º] Bahia - R$ 302,2 milhões 

Fai amectar mars terehoad: 

João Carlos Bacelar (PL) 

ED Piauí - R$ 2921 milhões 

Pa are ntar mas benetiaddo 

Ciro Nogueira (PP) 

[4] Ceará - R$ 718,3 milhões 

Paramentar ma: 
Domingos Neto (PSD) 

[5º] Tocantins Rá 2168 milhões 

Ear amérigi mac berstrica 

Eduardo alega (MDB) 

I nt no N PAGAMENTO Valor data! distribuido entre 2020 e 2021 Parlamentares no Congresso Número de contemplados por partido 
RASTREADO AS 36 bilhões DEPUTADOS SENADORES 

sr E PSD —  FODEMOS | 9mm 
| | | Pp J5 ums SOLIDARIEDADE 78 

| FE L 2 ——— PTB 7 
Valor total mapeado: R$ 32 bilhões MDA - DEE 1m 

Partidos que mais receberam DEM 26 RR PROS 6 = 

EMIILHÕES DE RS Es ii [É PL 15 mms CIDADANIA sm 
250 40 PSDE V mm AVANTE 5 

1————————— PSB 4 mm PT am 
Total de políticos PDT 0 mm PATRICITA 21 
contemplados com o RE 
crcamento secreto REPLUBLICANOS 140 EE 

E ooo 
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ELEIÇÕES 2022 
Nas mãos do 02 

A exemplo de 2018, quando 
conseguiu alavancar nas 

redes sociais a campanha de 

Jair Bolsonaro, Carlos Bol- 
sonaro é quem vai ditar as 

regras nas mídias digitais em 
2022. Naúltima reunião do 
núcleo de campanha, forma- 

do por Valdemar Costa Neto, 

Marcos Pereira, Ciro No- 
gueira, Onyx Lorenzonie 

Flávia Bolsonaro, o ministro 

da Cidadania avisou que 
Bolsonaro não abre mão de 
ver o filho zero dois à frente 

das plataformas na campa- 
nha. Carlose Eduardo Bol- 
sonaro eram, inclusive, es- 
perados no último encontro 

dogrupo, mas não compare- 

ceram. F lávi Ovalsera coor- 

denador geral, 

De olho nele | 

Sergio Moro está mesmo 

empenhado em impulstonar 

sua candidatura à Presidên- 
ciada República. Há 15 dias, 
pegou o telefone e ligou para 

André Janones, o presidenci- 
ável do Avante que empatou 
com João Doria nas intenções 

de votos na pesquisa do Ipec. 
Moro o convidou para um 
jantar em 1º de dezembro. No 

cardápio, discutiriam as elei- 

ções de 2022 eum eventual 
apoio do deputado federal ao 
candidato do Podemos. 

De olho nele 2 

Mas, Janones viajaria na data, 

EC encontro não Ocorreu, 

Mora, portanto, deixou regis- 
trado o interesse em ter ao 
lado um político que bomba 

nas redes sociais: Jjanones 

tem 12 milhões de seguido- 
res. O deputado, por sua vez, 

reafirma que levará a candi- 
datura a presidente até o fim 
e diz que não apoiará Lula ou 

Bolsonaro em um eventual 
segundo turno. 

Uso da cota 

A propósito, lanones tem 
investido na exposição de 

suas atividades como depu- 

tado. Atéogutubro deste ano, 
60% dos gastos com verba 
degabinete naCâmara 

eram com “divulgação par- 
lamentar”, 

LAURO 
JARDIM 

cpobo globe cem “laitrojarale 

Com João Paulo Gaconi, Marta Grpa canhoto Maira Trindade 

Programa 

social-eleitoral 

Uma divergência entre aCaixac alasa 

Civil está emperrando a criação de uma 

iniciativa que seria uma espécie de mar- 
coda área social (e eleitoral) do governo 
Bolsonaro neste último ano no poder. 

Estava previsto para este més o lança- 
mento de um amplo programa de con- 
cessão de microcrédito com o objetivo 

de emprestar até R$ 4 mil para 20 mi- 
Ihões de brasileiros negativados. Seria 
gerido am Caixa, que tenta convencer 
Jair Bolsonaro à anunciar de uma vez por 

todas a plataforma. Mas a ala política do 
governo quer mais, Está tentando cavar 
um espaço de R$ 30 bilhões no Orça- 

mento federal para ampliar o teto de R$ 

4 mile omúmero de pessoas beneficia- 
das. Neste caso, teria que ter também o 
o.k, de Paulo Guedes. Ou, em última 

instância, do próprio Bolsonaro. 

GOVERNO 
Entreacruz... 

Os índices das pesquisas eleitorais 

recentes atingiram em cheio o coração 

da campanha de Jair Bolsonaro. Grupo 
de sustentação do presidente, o Cen- 

trão sentiuos reflexos da alta da rejei- 

ção, que está em torno de 55%. Nos 
bastidores, Valdemar Costa Neto; do 
PL, passou a defender o aumento do 

Auxílio Brasil dos consensuais R$ 400 

para R$ 600. A medida é trabalhada 
pelos aliados como a única saida para 

lazer o presidente voltar a se colocar 

no páreo de forma competitiva. 

«e cespada 

A alternativa encontrada pelo Centrão, 
naturalmente, cai como uma bomba no 
colo de Paulo Guedes. O ministro amea- 
cou deixar o governo em meados de 
outubro, quando, durante sua viagem a 
Washi ngton, ministros convenceram 

Bolsonaro a elevar o valor do Auxílio 
Brasil para R$ 400. A época, o episódio 
provocou uma debandada na equipe 
econômica, mas Guedes permaneceu 

sob a promessa de que não se aumenta- 

ria novamente ovalor. 

BRASIL 
Remuneração... 

Atranslerência de Car- 

los da Costa da Secreta- 
ria de Produtividade e 
Competitividade para 

um cargo de adido espe- 
Cial no exterior vai qua- 
druplicar o seu salário. À 

remuneração que será 

paga ao auxiliar de Paulo 
Guedes é de US$ 13,3 
milouR$75 mil men- 

sais. Atualmente, ele 

recebe R$ 18,3 mil. Para 
estabelecer o valor do 
cargo que está sendo 

criado, o ministério 

equiparou osecretárioa 
um ministro de primeira 

classe do Itamaraty — 

cujaestrutura é capaz de 
desempenhar as mes- 

mas tarefas atribuídas ao 

escritório que abrigará 
Carlos da Costa. 

.bemgorda 

O ex-secretário ainda 
levará para Washington 

um assessor, equiparado 
aministro de segunda 
classe do Itamaraty, que 
ganhará US$ 12,8 milou 

K$ 72,3 mil mensais. Por 
ano, considerando todos 
os encargos, a dupla 

custará R$ 1,97 milhão 

aos cofres públicos, sem 
contar às despesas com 
auxilio-moradia e segu- 

ro-saúde. 

ELEIÇÕES 2022 
Falta um 

João Doria anunciou na 

semana passada quatro 

integrantes da equipe 
responsável pelo seu 
programa de governo na 

area econômica. Masa 

estrela da turmasóserá 
anunciada em março: 

Pérsio Arida, um dos 

pais do Cruzado e do 

Real. 

Por trás dos palcos 

A trajetória do teatro desde a Grécia 
Antiga até o Brasil conte mporâneo 

será narrada em uma nova série. Em 

uatro episódios, Em cena —Aarte 
e interpretação” traz depoimentos 

de nomes como Antônio Fagundes, 

Lima Duarte, Laura Cardoso, Juca 
de Oliveira, Caco Ciocler e Beth 
Goulart. Além da história do teatro, 

os atores também falam sobre suas 

atuações, No primeiro episódio, 
revelam como trabalham na criação 

e composição dos personagens que 

interpretam, Fagundes, por exem- 
plo, conta que para ele é uma tarefa 
absolutamente intelectual: “A emo- 

ção eu deixo de lado, já a entendi na 
primeira aproximação com o papel. 
Começo aalicerçar o que queroeo 

que preciso para que aquela emoção 

seja preservada e ampliada para o 
público, Vou ler tudo a que puder, 
ver todos os filmes, ouvir todas as 

músicas e conversar com quem pu- 

der parame dar elementos para pre- 
servar aquela emoção original que 

eu quero passar para o público”, con- 

ta. Dirigido por Jun Sakuma, o pro- 
grama estreia no canal “Curta!” no 
dia 25 de janeiro. 

Chumbo grosso 

Roberto Castello Branco, que 
presidiu a Petrobras até abril 

edeixou a empresa depois de 

um embate com Jair Bolsona- 

ro esti escrevendo um livro 
sobre seus tempos na estatal, 

Promete contar tudo. 
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Início de namoro 

A United Health quer ven- 
der o controle da Amil. Já 

teve conversas prelimiria- 

res com Dasa, Bradesco 
Saúde e Sul América para 

um modelo de negócio em 
que deixaria a gestão co 

controle da Amil para uma 

dessas empresas e continu- 

aria ali como sócio minori- 
tário e com assento no con- 
selho de administração. 

Novo conselho 

Wilson Ferreira, CEO da 
Vibra (ex-BR Distribuido- 
ra) anda insatisfeito como 
conselho de administra- 

ção da empresa, Ferreira 
tem entrevistado candida- 
tos para substituir conse- 

lheiros na assembleia mar- 

cada para abril de 2022.0 
executivo tem dito que 
conta com o apoio de Ro- 

naldo Cesar Coelho, o mai- 

oracionista individual da 
companhia. 

Empresas iniciantes... 

Depois de ter investido 
cerca de US$ 4 bilhões em 

aproximadamente 50 star- 
tups nos últimos dois anos, 
o SoftBank abriu uma nova 

frente de negócios na 
América Latina: os investi- 
mentos em empresas inici- 
antes. O SoltBank come- 

ou aolhar esse segmento 

no fim de agosto. Desde 
então, o banco japonês já 

techou três investimentos. 
As escolhidas foramas 
brasileiras Abstra (que 
cria aplicativos sem escre- 

ver umaúnica linha de 
código de programação), 

BotCity (que ajuda os ti- 
mes de tecnologia das em- 
presasacriar robós)e 
Worc (conhecida como 
“Tinder do RH”, ao ajudar 
a“dar match" em perfis de 
candidatos ideais). 

e com capital 

Cada cheque do SattBank 
para as empresas inician- 

tes giraentre US$ 1 milhão 
e USS 3milhões. Em janei- 
Do, EAls g uatro investimen- 

tos serão an unciados. 
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AINDA DÁ TEMPO 
DE FAZER PARTE DESTA 

CORRENTE DE ESPERANÇA 
E CONCORRER A INGRESSOS 
PARA O ROCK IN RIO 2022. 

O Rock in Rio e a ONG Ação da Cidadania estão juntos por um Natal Sem Fome. A arrecadação já é a maior de toda a história: 

R$10 milhões até agora. Mas sabemos que ainda é pouco e, como sociedade, podemos fazer mais. Muito mais. Ainda dá tempo 

de aumentar esse valor. Doe. Até 25 de dezembro, a cada R$ 20,00 doados você concorre a um par de ingressos. Ajude a levar 

alimento a quem precisa. Juntos podemos fazer diferença e levar esperança para muitas famílias. 

www.natalsemfome.org.br/rockinrio 

ocioso NAÍtaL 
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Cinco partidos 
foram ignorados 
na distribuição 
de emendas 
Legendas de oposição receberam menos 

verbas, estratégico para reeleição de 

Bolsonaro, Nordeste lidera empenhos 

PATRIK CAMPDOREZ E 

EDUARDO GONÇALVES 
poe ctiogioba com ir 

BEaSÉia 

artidos de oposição ao po- 
[5 verno, embora tenham 
uma participação relevante no 

Congresso, oram menos cor 

templados no orçamento se- 
creto do que legendas do Cen- 

trão e outros aliados do presi 

dente Jair Bolsonaro — cinco 

legendas sequer receberam 
repasses. Às informações fo- 

ram obtidas a partir de um le- 

vantamento feito pelo GLO- 
BO por meio do cruzamento 

de dados públicos, registros in 

ternos do governo federal, en 
trevistas e publicações em re- 

des sociais de parlamentares 

A desigualdade na distri- 

buição das emendas de rela- 
tor foi criticada pelo Supre- 

mo Tribunal Federal (STF) 

Rio suspende: Lis PEpdsses 

dos recursos, decisão revis- 
ta posteriormente, Em seu 

STEVE NAO PANIDAN 
CO-FUNDADOR 

DA APPLE, INC 

E + DE 

voto, a ministra Carmen Lú- 

cia disse que o mecanismo 
representa uma “forma de 

cooptação de apoio político 
pelo Poder Executivo” que 
“afronta o pr incipio da 

igualdade, na medida em 

que privilegia certos con- 

gressistas em detrimento de 
quiros € “pós em risco o sis 

tema democrático”. 

Enquanto partidos do Cen- 

trão, juntos, lideram o ranking 

de número de parlamentares 

contemplados e o volume de 

recursos liberados pelo orça- 
mento secreto o PT dono da 

segu nda maiorbancadanaCa- 

mara, teve apenas quatro de 

um total de 53 deputados be- 

neficiados, segundo o levanta- 

mento. Integrantes de legen- 

das daoposição á esquerda, co- 
mo Rede, PSOL, PCdoB e PV, 

ou à direita, caso do Nova, 

neétm sequer cons tam da lista 

dos congressistas que recebe- 

ram emendas do relator. A 

CAMILA FARANI 
INVESTIDORA 

SHARK TANK 

DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO DO PAÍS 

análise foi feita em um univer- 

so de R$ 3,2 bilhões, uma 
amostrados R$ 36 bilhões em- 

penhados por meio do meca 

pnismo em 2020 e AUZ1. 

Para o lider da oposição no 

Senado, Randolfe Rodr igues 

(Rede-AP), o orçamento se- 

creto representa a “instituci- 
onalização da com LpÇão : 

— Todo esse dinheiro é dis 

tribuido de forma fistológica 
entreoCentrão eseguepara o 

bolso de alguns parlamenta- 

res, alguns prefeitos e empre- 

sários como forma de compra 
de apoio no Congresso pelo 

Planalto. Eacorrupção de for 

ma institudonalizada, a reali- 

zação dos sonhos do Centrão 

Além da hase do governo 

RICHARD BRANSOR 
FUNDADOR 

DO GRUPO VIRGIN 

ser a mais beneficiada, o 

cruzamento de dados mos- 
trôu que NOLVE um Em pHe- 

nho maior destinado ao 

Nordeste, totalizando R$ 

L5bilhão E delá quevémos 

principais caciques do Cen- 

irão contemplados com as 

emendas do relator, como o 
hoje ministro da Casa Civil 

Ciro Nogueira (PP-Pl), co 

deputado federal João Car- 

los Bacelar (PL-BA). À repi- 

ão é considerada estr atégica 

na pretensão de Bolsonaro 

de se reeleper em 2022. O 
presidente conta com o 

apoio de seus aliados, agra 

ciados com o orçamento se- 
creto, para aumentar a sua 
popularidade na região 
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Partidos que 
EMMLHOESDERS 

CIDADANIA —— 

PSA 

SOLIDARIEDADE [MESA 

Ai RA | 

PATRIOTA ——— 

Partidos que não foram 

contemplados 
* REDE XPSOL *PCdoB 

x NOVO x PV. 

Editora de Arte 

O mecanismo também se- 

viu para agraciar parlamenta- 
TES de [ht Tt idos CjLME não api | 

am formalmente Bolsonaro, 

como o PSDB. A deputada 

Mara Rocha (PSDB-AC | mi a 

mais contemplada na legen- 

da. Elaapadrinhou seis emen- 

das, em um total de R$ 13 mi- 
lhões em penhados a Acrelãn- 

dia, Epitaciolândia, Capixaba 

e Manuel Urbano, cidades 

onde mantém redutos eleito- 

rais junto como irmão, o vice- 

governador do Acre, Majo! 

Rocha. Em novembro, a de- 
putada causou um reboliço 

nas prévias do PSDB ao se de. 

clarar bolsonarista. 

A própria parlamentar di- 
1 - 

v ligou Nas TeDdes FOCA CjLO 

duas emendas foram enca- 

minhadas porela: R$ 1,Imi- 
lhão para a instalação de 

uma feira livre e R$ 900 mil 
para a edificação de um gal- 

pão para implementos agri 
colas. "Mara Rocha acredita 
ria força do produtor rural 

para desenvolver o Acre”, 

diz o vídeo promocional pu- 
blicado em julho, Procura- 
da, elanão se manifestou. 

“DESIGUALDADE AMPLIADA” 

Ni gm caso sl mila rao da QUCa- 

na, leputado federal Gutem 

berp Reis (MDE-R]J) também 
consta no levantamento como 
o padrinho de uma emendade 

relator de R$ Imilhão destina- 

da ao municipio de Iguaba 
Grande, na Região dos Lagos, 
para a pavimentação das ruas 

da cidade. O nome do parla- 

mentar não consta oficial- 

mente como audor da veri a, 

mas nas redes sociais ele fez 

questão de publicar que é o 
“deputado federal recordista 

em emendas para a « idade”, 

Não à toa, ele é um dos princi- 

pais aliados de Bolsonaro den- 
tro da bancada do MDB 

Fundador da Associação 

Contas Abertas, O econo- 

mista Gil Castello Branco 

defende que é preciso siste 

matizar a liberação das 

emendas de relator. 
— 0) Congresso precisa es- 

tabelecer requisitos, limi 

tes, parâmetros ou critérios 

minimos necessários para 

prevenir distorções e pre 
servar o equilíbrio federati- 

vo na distribuição dos recur- 
sos. Da forma como estão 

sendo distribuídos os recur 

sos, Congresso ndo esta re- 

duzindo desigualdades, e 
sim ampliando-as. 

GARANTA JÁ O SEU PASSAPORTE: 

rioinnovationweek com. br 
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O sucesso pode estar em coisas 

bem mais simples do que imaginamos. 

Neste momento, por exemplo, 

nado melhor do que rever um amigo, 

conhecer alguém que só tinhamos 

visto no computador, matar a saudade 

com um abraço, enxergar um sorriso. 

Que o ano novo traga de volta os nossos 

melhores momentos e que a gente saiba 

valorizá-los cado vez mais. 

BANCO 

AAASTER 
SEU SUCESSO, 

NOSSA MAIOR CONQUISTA. 
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Casa Civil contradiz 
Damares sobre voo com 
parentes de Michelle 
Ministério nega que familiares atuem em programa do 
governo, justificativa apresentada para carona em jato da FAB 

DANIEL GULLUINO 

Saránd pulliosaogieo cr br 
mui 

| Comes negou que sete 

parentes da primeira-da- 
ma, Michelle Bolsonaro, ata- 
em como voluntários em um 
programado governo federal 
— a participação foi usada 
io o Ena para os fa- 

rem carona em 

Ei Força Aérea Brasi- 
leira (FAB). O GLOBO usou 
a Lei de Acesso à Informação 
(LAI) para obter mais deta- 
lhes da história junto à pasta. 
que coordena o Pátria Volun- 
tária. Foi então que veio um 

desmentido oficial. 

Em agosto, um jato da FAB 
decolou da capital federal ro- 
moa São Paulo. Entre os passa- 

estavam os parentes de 
Michelle. A informação veio a 
público em outubro, mas até 

agora O governo apresenta 
versões contraditórias para ex- 
plicar como um voo oficial foi 
usado para transportar à fami- 

liada primeira-dama. 
Oficialmente, o avião da 

FAB foi usado para levar a mi- 

nistra da Mulher, Família e 
Direitos Humanos, Damares 

Alves, e Michelle para um 

À arteda rio rr sd dad re ide ed rien dd dra tree de rd de dd red E dd aa or 

nhosdeporiugoa 

evento na capital paulista. Na 
época, para justificar a carona 
dos familiares da primeira- 
dama, o ministério alegou 

que eles eram voluntários do 
Patria Voluntária, programa 
que tem Michelle à frente. 
Em outubro, quando O 

GLOBO revelou a carona no 
avião da força aérea, o Minis- 
tério dos Direitos Humanos 
se justificou dizendo que “to- 
das as pessoas citadas na 
mensagem foram transpor- 

Decreto estipula que 
cam ds aaa 

oe ala a ser edi 

tadas pela aeronave da FAB, 
nos trajetos de ida e volta, co- 
mo voluntárias nas diversas 
vertentes do programa Pátria 
Voluntária”, Entretanto, res- 
pondendo à pedido feito por 
meioda Lei de Acesso sobre o 
papel de cada passageiro do 
voo no projeto, a Casa Civil 

disse que “dos nomes cita- 
dos, faz parte do Programa 
Pátria Voluntária apenas a 

1 RO (yinhosdeportugalbr. 

servidora Lilian Costa Car- 
doso”, uma das passageiras 
do voo. 
A acronave da FAB levou 

sete parentes de Michelle pa- 
ra São Paulo: a filha mais ve- 

da e dois sobrinhos. Damares 
ea primeira-dama participa- 
ram de um evento na capital 
paulista em que foi fechada 
uma parceria entre um insti- 
tuto eo Pátria Voluntária. À 
noite, as duas foram na festa 
de aniversário do utador 
e influenciador digital Agus- 
tin Fernandez, amigo desu du- 
as. Ele voltou para Brasília no 
avião da FAR, 
Procurado novamente, O 

ministério comandado por 
Damares insistiu que os pa- 

rentes da primeira-dama 
“foram transportados, nos 
trajetos de ida e volta, como 

voluntários do programa”, 
mas não Apremnhois qual. 
quer detalhe ou registro 
dessa atuação. ACasaCivile 
a assessoria da primeira-da- 
ma também foram procura- 
das, mas não responderam. 
Um decreto do govemo fe- 

deral, editado pelo presidente 
Jair Bolsonaro no ano passado, 

estipula que “a comitiva 
dedo a antoeiidade nã 
acronave do Comando da Ae- 
rondutica terá estrita ligação 
com a agenda a ser cumprida, 
exceto nos casos de emergên- 
cia médica ou de segurança”. 
O Pátria Voluntária tem co- 

mo objetivo “promover o vo- 
luntariado de forma articula- 
da entre o governo, as organi- 
zações dasociedade civil eo se- 
tor privado”, O programa tem 
um conselho, presidido por 

Michelle, que conta com 15 re- 
presentantes do governo e 15 
membros da sociedade civil, 

não são remunerados. 
Além disso, a Casa Civil tem 

a Secretaria Executiva do Pro» 
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grama Nacional de Incentivo 
ao Voluntariado, que tem sete 
servidoras, entre elas Lilian 

Costa Cardosa, que estava no 
voo para São Paulo e atua co- 
mo coordenadora-geral de 
gestão do programa. 

INVESTIGAÇÕES PARADAS 

Enquanto oc governo dá 
versões conflitantes para o epi- 
sódio, as investigações do caso 
estão paradas, O subprocura- 
dor Lucas Furtado apresentou 

uma representação no Tribu- 
nal de Contas da União afir- 
mando que havia indícios de 

que Damares “dispendeu re- 
cursos públicos em benefício 
privado".O caso foi distribuído 

r: Fl 
E - FE 

Festa. Agustin Fernandez. Damares e Michelle an voc da FAB evou idos da prmeradamaa SP 

o ministro-substituto 
Weder de Oliveira, mas nãote- 
ve nenhum andamento após 

19 de novembro. “Hã dese no- 

tar que além do princípio da 
moralidade, o princípio da irn- 
pessoalidade também aparen- 

ta ter sido violado”, escreveu 
Furtado na representação. 
Em paralelo, o deputado 

Tulio Gadelha (PDT-PE) 
apresentou uma representa- 
ção ao Ministério Público Fe- 
deral pedindo investigação. À 

assessoria do MPF informou 
que o caso foi recebido em 7 
de dezembro e que a procura- 

dora responsável pelo caso val 
oficiar a Secretaria Executiva 
do Ministério da Mulher. 
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Queiroz reaparece e é 
tietado em evento que 
reuniu bolsonaristas 
Ex-assessor de Flavio vira atração no Congresso Politicamente 

Incorreto, que teve críticas ao STF e Mario Frias barrado 

LLCAS MATHIAS 
ac as ratio nro cpm de 

riticas ão Supremo Tri- 

bunal Federal (STE), 

sensação de impotência no 
Legislativo e status de “mãr- 

tir” para o deputado federal 

Daniel Silveira (PSL-R]). 

que deixou a prisão recen- 

temente. Bandeiras tre- 

quentes entre bolsonaristas 

ganharam eco no Congres- 
so Politicamente Incorreto 

(CPI), organizado pelo 
deputado Carlos Jordy 
( PSL-RJ) ontem em um 

clube em Niterái, Entre as 

surpresas, a presença de 

Fabrício Queiroz, ex-asses- 
sor do senador Flavio Bol- 

sonaro (PL-RJje denuncia- 

dono esquema das rachadi- 
nhas. Tietado com pedidos 

de fotos, Queiroz chegou 
discretamente ao local, mas 

logo se ambientoue enga- 
tou conversas com políticos 

presentes, como a deputada 

Bia Kicis ( PSL-DF), presi- 

dente da Comissão E 
Constituição e Justiça da 

Câmara (CUC]). 

Queiroz chegou ao even- 

to por volta de meio-dia e se 

Acesse Vida de Bicho, o novo site para os pais 

e mães de pets. Reportagens sobre soúde, nutrição, 

posicionou à direita dos 

palestrantes. Aos poucos, 
pequenos grupos começa- 
ram a se juntar no entorno 

para papear e tirar fotos 

com o ex-assessor de Elavio, 
acxemplo de Silveira, preso 

por ataques ao 5 TF. 

Ao tim da primeira parte 
do evento, o grupo se jun- 
tou para fotos em conjunto 
no palco. Neste momento, 
Queiroz foi notado por 

alguns dos espectadores. 

Abordado pela reportagem, 

no entanto, disse que não 
daria entrevista. 

O evento foi aberto com 

uma breve pregação do ex- 
candidato a prefeito de Nite- 
rói Allan Lyra (PTC), que, 

emmeio à uma oração e da 

reprodução do hino nacio- 
nal, questionon o que cha- 

mou de “ativismo judiciário”. 

Ascriticas foram direciona- 

das à atuação dos ministros 
do STE por medidas contra 

bolsonaristas, como Silveira, 

após ataques contra as iristi- 
TuIÇÕES democráticas. 

Antitrião, Carlos Jordy foi 
o primeiro a palestrar com 
a tema "Dishuncionalida- 

desda Constituição cos 

desafios para vencer o esta- 

bilishment”. Entre os obstá- 

culos elencados porele 

esteve pluripartidarismo, 

que, segundo ele, prejudica 
oavançode projetos do 
presidente Jair Balsonaro 

(PLjno Legislativo. 
Entre críticas ao Ex-presi- 

dente da Câmara Rodrigo 

Maia (sem partido) eafagos 
ao atual, Arthur Lira (PP- 

AL), Jordycriticou a atua- 
ção do presidente do Sena- 

do, Rodrigo Pacheco (PSD- 
MG). Paraele, osenador 
falhou ao não avançar com 
pedidos de impeachment 

contra ministros do SUpre- 

mo. Já Lira, segundo o de- 
putado, contribuiu com 

projetos de interesse do 
governo, apesar de não ser 
“completamente fiel” an 

presidente. 

Jordy também criticou à 
atuação do STF ao prender 
aliados de Bolsonaro e disse 

que a solução seriaeleger 

novos representantes con- 
servadores: 

— Basta um de nús na 

presidência do Senado para 

aprovar um pedido de im- 
peachment de um ministro 

comportamento, adestramento e muito mais! 

Diariamente, você val encontrar novidades, histórias 

inspiradoras, tendências e dicos. Tudo produzido 

por quem conhece o assunto e ama os animais, 

àssim cOmo você. 

Vem muito informação por aí 
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Tintados investigado no caso das rachad nhas, Fabrico Queiroz (á direta) posa com Dantel Sliveira (PSL-RJ) 

Chegada discreta. Queiroz conversou com espectadores ao onpo do evento 

do STF eacabar com essa 

patifaria toda — declarou. 

A frase foio gancho para 
uma surpresa aos presen- 
tes: a chegada de Daniel 

Silveira, não prevista na 
programação. De volta à 

atuação na Câmara desde 

novembro, o deputado foi 

aclamado e recebido aos 
gritos de “Senado”, um 

pedido para que ele secan- 

didate à Casa nas eleições 

de 2022. 
Ao subir ao palco, Silvei- 

ra. que é amigo de Jordy. 

brincou sobre o periodo em 
que esteve preso, Ainda sob 

medidas cautelares, odepu- 

tádo foi contido e não bez 

criticas incisivas aos minis- 

tros do STE. Por determina- 

ção do ministro Alexandre 
de Moraes, o bolsonarista 

está proibido de falar com 

veiculos de comunicação 
sem autorização judicial, 
além de estar com suas re- 

des sociais bloqueadas. Ao 

descer do palco, Silveira foi 
recepcionado por uma fila 

de fãs. que o abordaram 

para fotos e abraços. 

FRIAS SEM PASSAPORTE" 
Previsto como atração do 

evento, o Secretária Especi- 
al de Cultura do Governo 

Federal Mário Frias não 

compareceu. Ele informou 

As OTEari zadores ter sido 

impedido de comparecer 
por restrições impostas 

pela pandemia: Frias curm- 
pri d quare ntena por ingres- 

sar no Brasil sem o passa- 
porte sanitário, decisão já 
reterendada pela maioria 
dos ministros do STF. 

Acesse wwuw.vidadebicho.com.br 
e siga nos perfis! 
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Candidatura de Moro 
cria conflitos para 0 
Podemos em 14 estados 
Lançamento do ex-juiz à Presidência pode exigir revisão de 

alianças em seis deles e palanques separados nos demais 

BERMARDO MELLO 
emsando soa inglodo Caem ba 

Sutra há um mês, a 

| pré-candidatura de Ser- 

gio Moro à Presidência en- 
tronem choque comalianças 

costuradas pelo Podemos ao 

longo do ano em 14 estados. 
Em pelo menos seis deles, 

pode haver mudanças nos 

planos de chapas ao governo 
E ao Senado, pum reposicio- 

namento queabririaespaçoa 

aliados de Mora em locais co- 

mo Rio e Bahia, Nos outros 
oito estados, o partido tenta 

ratificar acordos para apoiar 

candidatos ao governo que 

receberão outros presidenci- 
aveis em seus palanques. 

Rio e São Paulo são exem- 

plos de estados nos quais à 
candidatura de Moro tem 

gerado pressões para um 
novo desenho de alianças. O 

presidente do partido no 
Rio, Patrique Welber, que é 

secretário estadual de Tra- 

balho, deseja manter alian- 
ça com o governador Cláu- 
dio Castro (PL), que apoiará 

o presidente Jair Bolsonaro, 

recém-filiado ao PL e desa- 

feto de Moro, Apesar de 

Welber ter o aval da presi- 

dente nacional do Pode- 

mos, a deputada Renata 

Abreu (SP), outras lideran- 

ças nacionais, como o sena- 
dor Alvaro Dias (PR), defen- 
dem que a sigla precisará de 

palanque próprio no Ria. 

No estado de Renata Abreu, 
Moro tem apoioexplicita deli- 

deranças do Movimento Bra- 

sil Livre (MBL). grupo que de- 

ve lançar ao govemo o deputa- 
do estadual Arthur do Val, hoje 

no Patriota. Antes da filiação 

do ex-juiz, quando a priorida- 
de eram candidaturas à Câma- 

ra o Podemos acenou com au- 
tonomia para suas lideranças 

locais apoiarem candidatos a 
governo decutras siglas, inchu- 

sive ligadas à esquerda. Ospre- 
feitos do Pademos de cidades 
como São Vicente e Taboão da 

Serra abriram canais com no- 
mes como Márcio França 

(PSB) e Fernando Haddad 
(PT), respectivamente. 

DIRETÓRIO BAIANO 
Na Bahia, Moro convidou a 

ex-ministra do Superior Tri- 

bunal de Justiça (ST]) Eliana 

Calmon a participar de sua 
campanha, sem descartar 

seu nome numa chapa a go- 
verão ou Senado. O presi- 

dente do diretório baiano do 

Podemos, porém, éodeputa- 

do federal Bacelar, que pre- 
tende se manter ligado ao go- 
vernador Rui Costa (PT). 
Também há situações con- 

lituosas no Amapá e no Mato 
Grosso, ande pré-candidatos 
do Podemos são alinhados a 

Bolsonaro. O deputado José 

Medeiros (MT), que quer con- 
correr asenador, deve deixar o 

partido. Outra liderança da st- 
ela no estado é o ex-vereador 
de Cuiabá Abílio Branini, co- 

tado para uma candidatura à 

Câmara, também apoiador do 

presidente. Já no estado do 
Norte, o Podemos filiou em 

abril o bolsonarista Cirilo Fer- 

nandes para disputar o Sena- 
do. Cirilo concorreu à prefei- 

tura de Macapá em 2020, pelo 

PRTB, apostando na vincula- 

ção à Bolsonaro, e planeja es- 
tratégia similar em 2022. Ele é 

aliado do vice-governador Jai- 

me Nunes( PRÓS) e do pretei- 
toda capital, Dr. Furlan (Cida- 

dania), que ainda não defini- 
ram palanque presidencial. 

— Quando vim, não sabia 

que Moro se filiaria. Falei 

TÊMEE Tia 
DADE POR AL 

E | 
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Choque. Pane amento de candidaturas à poverno e Senado do Podemos vem sendo modificado após filiação de Moro 

com adireção sobre a dificul- 

dade que teria, já que meus 

votos vém muito da base do 
Balsonaro. Como é um esta- 

do pequeno, não sei se ele 

Moro) terá à preocupação 

de vir aqui — afirma Cirilo, 

EMBATE COM ALIADOS 

Em outros dois estados, ape- 
sar do apoio local a Moro, a 

candidatura presidencial 

tende a dificultar a relação 

com aliados. No Acre, o ex- 
deputado Ney Amorim, que 

tod Filiado ao PT e é aliado do 

governador Gladson Camel 
(PP), filiou-se ao Podemos 

neste ano e passou a planejar 
uma candidatura ao Senado 

após a filiação de Moro. Com 
isso, pode enfrentar a sena- 

COEFORMA OM BR 

dora Mailza Gomes (PP), ca- 

so ela dispute a reeleição, 

além do ex-correligionário 
lorge Viana (PT). No Distrito 

Federal, o partido tem esti- 

mulado que o senador Reguf- 
fe concorra ao governo. Ele, 
contudo, vinha avaliando 

disputar novo mandato no 

Senado e conversa com ou- 
tras postulantes ao governa, 

como Izalci Lucas (PSDB) e 

Leila Barros (Cidadania). 

— Reguffe tem autoriza- 
ção para escolher o que 
achar melhor, mas entende- 

mos como ideal que viesse 

ao governo. Isso passa por 
una construção para For- 

mar uma candidatura forte 

em 2022 junto aos partidos 
com os quais temos diálogo 

— diz o presidente do Pode- 

mos no DF, Cristian Viana. 

Nos oito estados em que há 
possibilidade de acordos para 

manter alianças atuais, à des- 

peito de conflitos, em seis — 

Alagoas, Paraíba, Amazonas, 
Pará, Espinto Santo é Minas 

Gerais — o Pademaos é aliado 

de governadores que podem 
sequer receber Moro. Nesses 

casos, o partido faria palan 

ques separados para O ex- 

juiz Já no Tocantins, a sigla 
lançará ao governo o ex-pre- 
feito de Araguaína Ronaldo 

Dimas, que pode afastar-se de 
outras palanques presidenci- 
ais, mas deve manter aliança 

com q senador Eduardo Go- 

mes (MDB). lider do governo 
Bolsonaro no C ONETEsso, 

Peg ro met A a E A hutemaa Porceto minimo de EMO 

PORT o PO Cu ER DE SEREI = 
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ENTREVISTA 

João Campos / PREFEITO DO RECIFE 

Mandatário da capital pernambucana defende 
que esquerda tire o debate do campo ideológico e 
diz que 'pragmatismo' será necessário em 2022 
BERNARDO MELLO E THIADO PRADO politicaogiado com Br 

“A SOLUÇÃO PARA 
O BRASIL NÃO 
ESTÁ NAS PAUTAS 
IDENTITÁRIAS” 

lho do ex-governador de 
Pernambuco Eduardo 

Campos (PSB). vitima de aci- 

dente aéreo em 2014 durante 

a campanha presidencial, o 
prefeito do Recife, João Cam- 

pos (PSB), alinhava-se até 

poucos meses atrás com uma 
ala do PSB que buscava alter- 

nativas ao PT e ão presidente 

Jair Bolsonaro em 2022. Em 
entrevista ao GLOBO, ele de- 
talhou a reaproximação com 0 

ex-presidente Lula, de quem o 
pai foi ministro, dentroda bas- 
ca por ampla unidade contra 

Bolsonaro. Eleavalia que há fa- 

tores imprevisiveis na eleição, 
mesmo diante do favoritismo 
conferido pelas pesquisas ao 

petista, O que torna crucial pa- 
ra a esquerda evitar desgastes 
na pauta de costumes. 

Pesquisas recentes mostram 

Lula num patamar de 

intenções de voto que lhe 
daria, hoje, vitória em 
primeiro turno. O senhor 

acredita nessa possibilidade? 
Não, acho que se desenha 

uma eleição de dois turnos. 
Às pesquisas apontam que 
ha, sim, favoritismo de Lu- 

la, mas eleição é como uma 
partida de futebol: ela só 
acaba quando termina, Fal- 
tam nove meses pára E | dis- 

puta. Parece pouco, mas na 

política isso é muito, Podem 
chegar ao segundo turno 

duas prsa Das Com voLo ExX- 

pressivo e, ao mesmo tem- 
po, rejeição muito alta. Isso 
torna tudo imprevisivel. 

Mesmo com apenas 20% de 
aprovação, Bolsonaro tem 
algum ativo que pode torná-lo 
competitivo? 
A primeira regraénão me- 

nosprezar um adversário 

que é um lider de massas. 
Bolsonaro tem um contin- 
gente grande de pessoas que 
costumam respaldar qual- 

querdecisão que ele toma, E 
muito alto esse patamar de 
aprovação para um pres!- 

dente que até hoje não se va- 
cinou. Vejo ele e Lula como 
Ds principais atores, em ter- 

mos de tamanho. Ambos 

são capazes de mobilizar 

ANÁLISE 

multidões, embora sejam 
bem diferentes. Um é auto: 

nitário, outro é democrata. 

O aumento do Auxílio Brasil 
pode torná-lo mais 

competitivo ainda? 
Acho um erro condicio- 

nar o Auxílio Brasil a uma 

pauta eleitoral. É uma ne- 

cessidade, dado o incre- 
mento de pessoas na pobre: 
za. Mas ele certamente não 

terá a mesma força do auxi- 
lio de R$ 800 nomomento 
crítico da pandemia. A in- 

lação de dois digitos já vai 
derreter parte dele. 

Como aesquerda deve lidar 

em2022 como debate sobre 

pauta de costumes, que será 
explorado por Bolsonaro? 
Os problemas e as soluções 

do Brasil não estão nessas 
pautas puramente identitári- 
as ou ideológicas. O que a 

gente precisa é tirar o debate 
desse campo, Quando Balso- 
naro quiser levar para esse la- 
do, não temos que pastar 

energia. Deixa ele falar, Bol- 
sonaro é bam de polêmica e 
confusão, mas não de política 

pública. Temos que talar de 
segurança pública e mobili- 
dade urbana, por exemplo. 
Na educação, o problema 

não está nesse debate ideolá- 

gico que gera likes. Temos 
63% das crianças fora de cre- 

ches, um volume grande de 

jovens abandonando a escola 
na pandemia. Nem a esquer- 
da nem a direita podem des- 

virtuar esse debate. Externei 

essa preocupação a Lula. 

Como a oposição a Bolsonaro 
está se preparando para 

enfrentá-lo nas redes, terreno 
fundamental para a vitória do 

presidente em 2018? 
Em algum momento, o da- 

mínio de Bolsqnaro na coma 
nicação digital |á pode ter sido 

majoritariamente não-orgá- 
nico, com robôs e disparos em 
massa de mensagens. Hoje é 

preciso reconhecer que há 
um volume orgânico muito 
grande, Então, é claro que es- 
se tema me PROD Lp pára q 

ano que vem, mas quero des- 

Disputa no Rio pode 
trazer novos ruídos para 
aliança entre PT e PSB 
THIAGO PRADO figo pradodogiado com br 

Ermo de São 
Paulo sejaapontada 

como ogrande nó estadu- 

ala ser desatado para que 

aaliança nacional entre 
PTePSBsaiado papel,a 
disputa da Rio ainda pode 

trazer lances com poten- 

cial de ruídos entre os 
dois partidos. 

O ex-presidente Lula tem 

encontro marcado hoje 
com Eduardo Paes (PSD) 

em São Paulo. O petista 
gostaria de poder caminhar 
ao lado do prefeito quando 

estivesse no Rio no primei- 

ro turno, mas há entraves 

paraa parceria: Paes se 
Persa aapoiar Marcelo 

Freixo (PSB) para enfrentar 
Cláudio Castro e lançou o 
presidente da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Felipe 

Santa Cruz, ão Palácio Gua- 

nabara; jd o presidente do 

e) 

“Acredito que se 
desenha uma eleição de 
dois turnos. Favoritismo 
não é vitória 

antecipada” 

“Todo mundo tem que 
ceder em algo, porque o 
país não aguenta mais 

quatro anos de 
Bolsonaro” 

“Alckmin cumpre um 

papel complementar ao 
de Lula. E preciso 
pragmatismo” 

tacar um ponto. E muito dif- 
cil e desigual, para quem tem 

compromisso com a verdade, 
fazer enfrentamento hoje no 

campo digital. Numa guerri- 

lha virtual, o time de Bolsona- 
ro ainda terá vantagem frente 
aos demais concorrentes. 

OPTyviuarejeição crescer 
coma associação à corrupção 
eapautas identitárias. Qual é 
otamanho hoje desse 

antipetismo, que será usado 
por Bolsonaro é Moro? 

Eu defendo que, depois da 
eleição, tem que desmontar 
palanque e governar para to- 
dos. Bolsonaro em hora ne- 

uhuma fez isso, e o resultado é 
que vivemos num estado per- 
manente de cãos. A candida- 

tura de Moro não é novidade, 

ele já participou e foi decisivo 
em 2018. Essas pautas que ve- 
nham a levantar não perten- 

cem apenasaeles. Mas é preci- 

Encanto Sara 2 

Paes. Ápoo ao presidente da DAR 

PSD, Gilberto Kassab, insis- 

te = o presidente do Se- 
nado, Rodrigo Pacheco 
(MG), serão candidato do 
partido ao Planalto. 
A questão é que três cená- 

rios não eram esperados 

S d 

Ra 
so, sim, que a gente taça uma 
avaliação de avanços que de- 
vem serconstruidosem meca- 
nismos de combate à corrup- 
ção. Talvez um ponto para isso 
parecer tão pertencente a um 
e não a outro é a falta de uma 
autocrítica. De fato, o PT nun- 

ca fez uma autocrítica estruto- 
rada. Quem sabe se deve ou 
não fazer são eles. Mas com 
certeza isso fortalece um polo 
que questiona algumas teses 
contra o partido. 

Essa autocrítica se limitaria a 
incluir questões econômicas 
do governo Dilma, ou também 
as denúncias de corrupção? 
Na caminhada da vida, é na- 

tural que erros sejam cometi- 

dos, ninguém acertatudo: Vou 
darum exemplo em termosdo 
meu partido: termos um esta- 
tuto de 70 anos atrás. Estamos 
revisando nosso programa. 
Toda instituição tem que fazer 
isso a médio e longo prazo. 

O STF anulou processos da 
Lava-Jato contra Lula, mas hã 
outras investigações sobre 

desvios na Petrobras. O PT 
nega superfaturamento, 
apesar do que foi atestado por 
órgãos de controlee dos 

valores devolvidos. É uma 
estratégia correta? 
Não posso afirmar se houve 

ou não (superfaturamento). 
Houve um conjunto muito 
grande de excessos na Lava-Ja- 
ta. Com isso, fica dificil separar 
oque está bem feito na úpera- 
ção e o que não está. Quem er- 
rou tem CJ pagar, pras VOCÊ 

tem que partir da premissa do 
direito à inocência, e não do 
direitoá-culpa. O que scespera 
num Estado democrático é o 
devido processo legal com iso- 

Freixo. PT precisa ser convencido 

por Kassab neste fim de ano 

na sua construção de tercei- 

ra via e palanques nos esta- 
dos: aentrada de Sergio 
Moro na corrida presiden- 

cial; a derrota, nas prévias 

do FSDE, de Eduardo Leite, 
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nomia e isenção. E quem com 

duziu O processo, e POTTiDA ITA 

candidato inelegível, virou mi- 

nastro do outro candidato, e 

hoje as principais cabeças da 
Lava-Jato estão se filiando a 
partido para fazer oposição a 

quem estavam investigando. 

Não soa artificial vender para 
asociedade um Geraldo 

Alckmin socialista e vice de 
Lula depois da campanha de 

ataques mútuos que os dois 

protagonizaram em 2006? 
E um tempo histórico bem 

diferente, e isso pode ser facil- 
mente dito às pessoas. No en- 

tanto, ainda é cedo para saber a 
composição das vice-candida- 
turas, mas é preciso ser algo 

que agregue. Lula tem força no 
Nordeste e no eleitorado de es- 

querda. Acho que Alckmin 
cumpre esse papel comple- 

mentar, alguém do Sudeste, 

que dialogue com as forças 
económicas e com um campo 

mais de centro. É preciso certo 
pragmatismo de compreen- 
der que no passado podem ter 
existido diferenças. mas que 

essa eleição não é trivial. Tem 
que haver um esforço de todo 
mundo ceder em algo, porque 
o pais não aguenta mais quatro 

anos de Bolsonaro. Seja Lula e 
Alckmin ou dois outros candi- 
datos diferentes que se unam, 

têm que deixar claro que há di- 
vergências, mas numa unida- 
de necessária para o pais. 

O senhor vê possibilidade de 
reabertura do diálogo entre 
Ciro e Lula? 

Lula teve um gesto impor- 

tante após essa operação (da 
Policia Federal, na quinta- 

feira) contra Ciro, que foi 

conduzida como algo muito 

tucano com quem haveria 
possibilidade de com posi- 

ção e anegociação entre 

Lulae Geraldo Alckmin, 

Std E rande | posta para FVeEmn- 

cera eleição de São Paulo. 

Por isso, Paes é seu grupo 

político estão atentos ao 
momentoem que a candi- 
datura de Pacheco deverá 

ser retirada de campo, com 
os rumos do PSD sendo 
alterados pelo Brasil. 
Minas Gerais já é um 

exemplo de estado onde 
Kassab se rendeu a necessi- 
dade de compor com Lula, 

Por lá, para vencer o gover- 

nador Romeu Zema, do 
Novo, está autorizado o pa- 

langue * Lullil” aliança infor- 

mal entre o ex-presidente e o 
prefeito de Belo Horizonte, 

Expectativa. 

O prefeito de 

Recila, nho 

Campos, aval a 

queapwode 

Lula a Ciro no 

episódio da 

nperaçãoda 

PF contra O 

pedetista to 

importante; 

“Mão podemos 

deixara corda 

romper” 

exagerado. Um processo de 

quase dez anos em que ele 
não havia sido intimado em 
nenhum momento. O movi- 

mento de Lula, de externar 
respeito por Ciro, éoque pre- 

cisamos. Eventualmente, 

podem ser adversários numa 

eleição, mas não podemos 
deixar acorda romper. 

O PSB tem pedido apoio do PT 
a candidatos ao governo em 

estados como Pernambuco, 

Rioe Espírito Santo. Em São 
Paulo, onde também há esse 

pedido, o PTtentalançar 
Fernando Haddad. O que 
ainda falta entrar emacordo? 
O PSB já deixou claro que 

ter alguns projetos prioritári- 

os e importantes. É o caso de 
Pernambuco, onde já decidi- 
mos ter candidatura própria, e 
faremos o debate dos nomes 

no inicio do ano que vem. Tal- 
vez São Paulo seja um dos pon- 
tos mais sensíveis, dentro os 

interesses do partido. Mas pre- 
ciso reafirmar minha contian- 
ça em Márcio França (PSB): é 
importante que ele conduza 

isso no estado, e ele tem esse 

respaldo da direção do PSB. 
Não tem como tomar uma de- 

cisão (nacional) sem construir 
junto com São Paulo. 

Depois da campanha hostil de 

2020 contra a sua prima Marília 
Arraes, as relações entre vocês 
seguem rompicdas? 

De fato, não temos relação 

pessoal. À situação não é in- 
transponível. Acho que na vi- 
daa gente tem que não negaro 

passado, aprender e saber 
olhar para a frente. O povo do 
Recife me escolheu para ser 
prefeito e agora tenho que cui- 
dar da cidade. 

Alexandre Kalil (PSD). 
Freixo ainda tem o obstá- 

culo de convencer parte do 

PT de que pode ser um can- 
didato que não caia na ar- 
madilha do debate identitá- 
roque João Campos cita na 

entrevistaao GLOBO. Jun- 
to ao marqueteiro Renato 

Pereira. o deputado está 

tazendo o dever de casa 

para repaginar a sua ima- 
gem construida durante 

anosno PSOL. Mas há 

vem duvide —e Pães é um 

deles — de que dá tempo de 
mudar tanto para uma elei- 

ção que ocorre daqui a nove 

meses . Fernando Gabeira, 
costuma dizer o prefeito, 

demorou muito mais para 

lazer o movimento que hoje 
Freixo busca. 
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da mais relevância 
Previdência privada atrai brasileiros com novos produtos, que oferecem 

incentivos fiscais, acesso a investimentos diversificados e performance adequada 

pandemia mudou a 
nossa forma de ver 

temas como saúde, quali- 

dade devida e futuro. Hoje, 

estamos mais propensos à 
avaliar onível de proteção 

e segurança de que dispo- 

mos e como podemos atuar 

para melhorá-lo, 
Deacordo como TRGE, em 

1940, à expectativa de vida 

no pais era de 45,5 anos. Em 

z018,a média jácra de 76,3 

E o quadro vai se acelerar, 

O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipca) 
aponta que so qõé dos brasi- 

leiros serão idosos em 2100. 

Diante desse cenário, 

uma questão se impõe: 

como chegar à maturidade 

não apenas com saúde 

fisica, mas também com 

saúde financeira? O plane- 
jámento tem sidoa réspústa 

para muitos brasileiros. 
Levantamento da Asso- 

ciação Brasileira das 

Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais 

(Anbima) — “Raio X do 
investidor brasileiro 2021" 

— aponta que à previdência 

privada é vista coma uma 

das soluções para garantir 
a aposentadoria, Inclusive 

43,8% dos entrevistados 

veem despesas aumentando 

nessa fase da vida. 

— À previdência privada 

auxilia o planejamento das 

pessoas para que mante- 
nham o padrão de vida 

ou evitero que ele cáia em 

demasia após a aposentado- 

ria — explica Jorge Nasser, 
diretor-presidente da 

Bradesco Vida e Previdência. 

— Etambém uma forma de 

preparação para necessi- 
dades características dessa 

fase da vida em sociedades 

longevas, como, por cxem- 

plo despesas com saúde, 

Para Nasser, os planos 

de previdência privada são 

um dos instrumentos mais 

eficazes para compor uma 

carteira de investimentos de 

komo prazo. Mas, antes de se 

decidir por um, é recomen- 

dávelterum objetivo claro. 

Emlinhas gerais, os planos 

se destinam à aposen- 

tadoria ou constituição de 

reserva para geração de 

renda no futuro, planeja- 

mento tributário e sucessó- 

rio ou mesmo formação de 

poupança para a educação 

dos filhos. Tanto o plano 

PGBL quanto o VGBL, 05 
dois mais comuns, oferecem 

beneficios. Por exemplo, à 
isenção do chamado “come- 
cotas” — cobrança semes- 
tralde Imposto de Renda que 

incide sobre os rendimentos 

de fundos de investimento 

O planejamento finan- 

ceiro proporcionado pela 
previdência privada oferece 

incentivos até quando se 

trata da declaração do TR. 

As aplicações em fundos 

de Previdência Privada do 

tipo PGBL podem ser dedu- 

tíveis, respeitando-se o 

limite de até 12% dos rendi- 

mentos tributáveis (veja 
mais no quadro). 

DEDUÇÃO DE ATÉ 12% DA 
RENDA BRUTA ANUAL NO IRPF 

Em planos como o Previdência PGBL Bradesco, é 
possivel deduzir as contribuições da base de cálculo 
do Imposto de Renda da Pessoa Fisica (IRPF) em até 
12% da renda bruta anual tributável Para isso, duas 
condições são importantes: 

1, Declarar 0 FR no modeo completo 

à, Ser contribuinte ou beneficiário no Regime Geral de 
Previdência Social ou Regime Próprio de Previdência Social 

“A previdência privada 
auxilia o planejamento 
das pessoas para que 
mantenham o padrão de 
vida ou evitem que ele 
caia em demasia após a 
aposentadoria” 
Jorge Nasser, direlor-presidente da 
Brabesco Vida e Presidência 
a a 

Quem investe em previ- 

dência privada conta com 

uma sério de alternativas. 

A Bradesco Vida e Previ- 

dência lançou nos últimos 

meses mais de 20 produ- 

tos, como fundos dé ações, 

multimercados e de renda 

fixa, sob gestão da Bradesco 

Asset Management (BRAM) 

ede terceiros. 

Entre as novidades estão 
a Família Seleção de fundos 

«Além de permibrem seguranca financeira na), 
aposentadoria, 05 planos de previdência também | 

são ótimos para garantir a educação dos Filhos - 

SEM PREVIDÊNCIA 

| Mitos | R$ 10.432,47 

Quanto antes melhor: investindo R$ 100 por mês a partir dos 25 anos, é 

Cn + possivel acumular mais de R5 T70 mil aos 60 anos, Já se a contribuição for 
4 Iniclada aos 35 anos, o valor diminul para R$ 78.304,19, ou seja, menos da 

metade (valores e prazos são Ilexiveis é ficam a critério do participantej 

| SIMULAÇÃO 

PLANO SUGERIDO 

Total acumulado 
Ea 

Contribuição mensal 

Contribuição inicial 

+ ES Ea Sp A DP PO A A A PS DT CT, O E O TP A O SI 
EE HÉGeICA LO tia aPobdo Gois = 7,55 10 DA Elpadeo 

multimercados, que contem- 

platodosos perfis de investi- 

dores c é recomendada para 

clientes que buscam segu- 

rança e retornos acima 

do CDI; o Bradesco Bolsa 

Americana Multimercado 

PGEBL/ VGEL, com foco na 

alocação Em ativos inter - 

nacionais; c o Bradesco 

Diversificação Global 

Multimercado PGEL/ 
VGEL, direcionado à renda 

fixa e variável, tanto em 

mercados desenvolvidos 

quanto emergentes, 

Também vale ressal. 

tar a disponibilidade de 
dois fundos de previdéên- 
cia privada associados 

aos princípios ESG, que 
investem em empresas 

com alto grau de compro- 
metimento ambiental, 

responsabilidade social e 

governança corporativa. 

Jair Lacerda, diretor da 
Bradesco Vida e Previdên- 

cha, destaca que à variedade 

casofisticação da indústria 

de previdência têm atraido 

E ——ee o E 

um público cada vez maior, 

dada a percepção de que a 

Previdência Social não será 

capas de prover adequada- 

mente as necessidades de 

todos. Mas, segundo ele, 

ainda existe o desafio da 

educação financeira: 

— À previdência privada 

tem um papel importante 

nessa questão, já que esti- 

mula a visão de longo prazo 

e vem atendendo cada vez 

mais um público que busca 

produtos diferenciados 
Além disso, por meio da 

portabilidade, à previ- 

déncia privada permite 
ão cliente personalizar 

sua estratégia de investi- 

mento, trocando de pestor 

ou de fundo em função do 

seu momento de vida ou 

mesmo para aproveitar 

janelas de oportunidade do 

mercado financeiro. 

Os planos de previdên- 

cia também se mostram 

vantajosos diante do atual 

cenário econômico de 

inCCriozas, 

R$171,141,36 

— R$100,00 
R$ 0,00 

PASSOS PARA 
INVESTIR EM 
UM PLANO DE 
PREVIDENCIA 

OD 
Estabeleça previamente 
o objetivo que deseja 

atingir com 0 seu plano; 

a 

- 
o 

Investidores com memor 
prazo de investimento de- 
vem opiar por estratégias 
menos arrojadas, pois não 
teriam tempo de recupe- 

ração frente a eventuais 

resultados adversos; 

COM PREVIDÊNCIA 
Mporia de R$12 miitimay 

Escolha o regime 
tributário mais adequado 

às suas necessidades; 

(DO 
<iil 

Ajuste o plano 20 seu mos 
mento de vida, tanto com 
relação à valores quanto 
a risco, horizonte de in= 

“A previdência privada 
permite ao cliente perso- | 
nalizar sua estratégia de | 
investimento, trocando 
de gestor ou de fundo em 
função do seu momento 
de vida ou mesmo para nestas Reavalio periodicamente aproveitar janelas de 
oportunidade” Fis topo 

pau de ro do da 
MESA OS E as correções de rota que 

— Aim de concorrer com 

uma rentabilidade atraente 

no horizonte de longo prazo, 

a previdência privada tem 

o diferencial de permitir à 

uso das reservas de diferen- 

tes formas, seja como renda 

temporária ou vitalícia — 

conclui Marcelo Rosseti, 

superintendente executivona 

Bradesco Vida e Previdência. 

CONTEÚDO PATROCINADO PRODUZIDO POR GLAB.GLOBO.COM 
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Uma santa 

vitória dos 

evangélicos 

s bons costumes nacionais de- 
vem à boa parte da bancada 

evangélica da Câmara um gran- 

de serviço. Ela travou a trama 
que pretendia legalizar o jogo 

em Pindorama, À primeira vista, O que ha- 

via era apenas um truque do presidente da 

Câmara, Arthur Lira, levando ao plenário 

no escurinho de Brasília um velho projeto, 
que legaliza os jogos de azar e permite a rea- 
bertura de cassinos, chamando-os de re- 

sorts. O filé mignon e o pote de veneno des- 
sa inciativa estão na abertura dos cassinos, 

Por trás de uma panaceia arrecadatória e tu 
ristica, há muito mais. 
dos fatos: 

Em maio de 2018, entrando pela cozinha 

do Copacabana Palace, o candidato a presi- 

dente Jair Bolsonaro e o economista Paulo 
Guedes se encontraram com o bilionário 

americano Sheldon Adelson. Ele veio ao 

Brasil com dois objetivos: obter a promessa 
da instalação da embaixada brasileira em 

Jerusalém e tratar da abertura de cassinos 

em cidades turísticas. Adelson, grande fi- 

panciador do partido Republicano nos Es- 
tados Unidos, tinha cassinos em Las Vegas, 
Singapura é Macau. 

O jabuti andou. Em dezembro daquele 
ano, o então pre feito do Bio, Marcelo Cri- 

vella, defendeu a criação de um complexo 

hoteleiro com cassino no Porto Maravilha. 

Meses depois, já na presidência da Repúbli- 
ca, Bolsonaro informou: “Não quero adian- 

tar aqui. Brevemente, estará sendo apre- 

sentado aos senhores um projeto que, com 
todo o respeito ao Paulo Guedes, a previsão 

éde termos dinheiro em caixa maior doque 

areforma previdenciáriaem dez anos”. 

Nas contas dos amigos do jabuti, os cassi- 
nos poderiam render à Viúva até R$ 18 bi- 

lhões em arrecadação. Bolsonaro teria dis- 

cutido o assunto num de seus encontros 
com o presidente americano Donald 
Trump, dono de cassinos na sua terra. 

Em novembro de 2019, 0 ministro Paulo 

Guedes veio para a vitrine e louvou os cassi- 
nos de Las Vegas: “Imagina ter o mesmo na 

região da Amazônia? Mistério, turismo, en- 

tretenimento e um centro mundial de ener- 
gia sustentável”. Qutros principes do b olso- 

narismo circularam pelo circuito mundial 

da jogatina e pelo escritório de Adelson. 
Na famosa reunião do ministério de abril 

de 2020, otemados resortst eapareceu com 

sua roupagem de vestal do turismo. Foi re- 

batido pela terrivelmente evangélica mi- 

nistra Damares Alves: “Pacto como diabo.” 
Damares vocalizava uma posição arraiga- 

dano meioevangélico que não bebe, não fu- 

mae não joga. O assunto poderia ter morri 

do, mas Paulo Guedes retomou-o: 
“Tem problema nenhum. São bilionários, 

são milionários. Executivos do mundo in- 
teiro. (...)0 turismo saiu de cinco milhões 
em Singapura para 30 milhões por ano. O 

Brasil recebe seis. (...JO sonho do presiden- 

te de transformar o Rio de Janeiro em Can: 

cún lá, Angra dos Reisem Cancún. (...) É 
um centrode negócios. E só maior de idade. 
O cara entra, deixa grana lã que ele ganhou 

anteontem, ele deixa aquilo lá, bebe, sai te- 

liz da vida. Aquilo ali não atrapalha ntn- 

guém. Deixa cada um se foder, O Damares 
Damares. Damares, Deixa cada um ... Da- 

mares. Damares. O presidente fala em li- 

berdade. Deixa cada um se foder do jeito 
que quiser. Principalmente se cvcara é mai- 

or, vacinado e bilionário. Deixa o cara se lo- 

der, pó! Não tem ... Lindo entranenhum, lá 
não entra nenhum brasileirinho” 
Ninguém seria capaz de imaginar que es- 

Alckmin lidera disputa em 
São Paulo, mostra Datafolha 
Nos dois cenários sem o ex-governador, Haddad e França aparecem à frente 

se seria o nível do debate de um doutor pela 

universidade de Chicago, mas vá lá. 

À discussão de abrilse tornou pública e 

o projeto continnou sua caminhada pelo 
escurinho de Brasilia. Se uma parte da 

bancada evangélica tivesse ficado quieta, 

Arthur Lira teria colocado na pauta a le- 

gal ização dos cassinos. Coma reação, ele 

aprovou a urgência, mas se comprome: 

teu a só colocar o mérito do projeto em 
votaçãoa partir de fevereiro. Até lá, como 
dizocroupierda roleta: façam seus jogos 
senhores. 

Sheldon Adelson terá que esperar. Ele 

morreu em janeiro passado, aos 87 anos, 
deixando algo como USS 30 bilhões. 

Madame Natasha 
saúda o neologismo 
Madame Natasha adorou ouvir que delega- 

05 NÚMEROS DA PESQUISA 

Cenário 1 Cenário 2 

Geraldo Alckmin Fernando Haddad 
Cesar TT 2% |. 

Fernando Haddad E 19% Márcio França 

Márcio França 
E 13% 

Gu lherme Boulos 
E 10% 

Gui'herme Boulos E 11% 
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dos da Polícia Federal criticaram o espetá- 
culo da ação praticada contra os irmãos Ci 

ro e Cid Gomes na terça-feira, classifican- 
do-a de “lavajatismo” 
A expressão Lava-jato, que designava 

ações contra a corrupção de políticos e 
empresários, gerou um neologismo que 
designa teatralidades intimidatórias, 

destinadas a condenar suas vitimas pela 
construção de espetáculos. 

Natasha encantou-se com o neologis- 
mo. que a remeteu ao prande momento 

literário de Dean Acheson, o secretário 
de Estado americano (1949-1953) que 
ela adorava na sua juventude. Imponen- 

te, Chique e mordaz, Acheson comeu o 
pão que Asmodeu amassou nas mãos do 

senador Joseph McCarthy, que coman 

dou uma caça às bruxas na administra- 

cão americana. Bebum e mentiroso, ele 
acabou censurado pelos colegas. Mor- 

reu em 1957, levado pela cirrose e pela 

amargura. 
Anos depois, ao escrever suas magnili- 

cas memórias, Acheson deu-lhe poucas 

e memoráveis palavras. Disse que, como 
o juiz Lynch (pai do verbo linchar)je do 
capitão Boycott (pai do verbo boicotar), 
o senador “enriqueceu a lingua inglesa” 

gerando a palavra macartismo. 

LEXOTAN PARA GUEDES 
Desde 1959, quando o governo brasilei- 
ro vai paraas cordas, o presidente ou seu 

ministro da Fazenda arrumam uma en- 
crencacomo Fundo Monetário Interna- 

cional. Agora foi a vez do doutor Paulo 
Guedes. Aborrecido com as previsões 

pessimistas e erradas do Fundo para o 

desempenho daeconomia brasileira ele 
dispensou os serviços do escritório do 

Fundo em Brasília. 

Poderia ter feito isso em silêncio ao estilo 

de Pedro Malan ou de Octavio Gouveia de 
Bulhões, mas preferiu dar ao gesto uma 

marca bolsonariana: “O FMI fez uma lam- 

bança, é eu descredenciei a missão”. 
Não precisava, até porque por mais 

lambanças que o Fundo faça, elas não se 

comparam com as que as ekipekonó- 

mikas de Pindorama patrocinam 

Na mesma apresentação, Guedes mal- 

tratou o economista Ian Goldfajn, o ex- 
presidente do Banco Central que assu- 
mirá uma diretória do Fundo em 

Washington, Goldfajn é acima de tudo 

uma pessoa educada que irradia bom hu- 

mor. Explicando-se, Guedes informou: 
“O Wan é um átimo brasileiro. Boa pes- 

soa, tudo isso. Ontem, criticou à pente 

pesado, então estou devolvendo hoje”. 
O general da reserva Augusto Heleno, 

chefe do Gabinete de Segurança Institucio 

nal, disse que toma Lexotan na veia para 

aguentar o Supremo Tribunal Federal. Ele 
poderiaaproveitar a oportunidade, criando 

um posto de atendimento para ministros 
que precisam de ansiolíticos. Algumas do- 

ses fariam bem a Guedes. 

PETISTA FELIZ 
De um petista feliz com as últimas pesqui- 

sas debaixo do braço: 

“Do jeito que vão as coisas, Bolsonaro não 

irá ao segundo turno porque não haverá se- 

gundo turno 

Cenário 3 

E - 
— 22% | SO 28% 

m— 19% | Ssherme Bovios mm 15% 
Tarcisto de Freitas Petar = 9% 

ELISA MARTINS E TIAGODANTAS 

poBesboglabo cam be 
ah RiILE 

ex-governador de São 

Paulo Geraldo Alckmin 

(sem partido) lidera a cor- 
ridaparao Palácio dos Ban- 

deirantes, segundo pesqui- 

sa Datafolha divulgada on- 
tem pelo jornal “Folha de 
S.Paulo”, Como nem todos 

os candidatos já contirma- 
ram sua entrada na dispu- 
ta, o instituto testou três 

cenários. 

Na hipótese em que Alck- 

min concorre, ele tem 28% 
das intenções de voto, se- 

guido pelo ex-preteito de 

São Paulo Fernando Had- 

dad (PT), com 19%; o ex-go- 

vernador Márcio França 

=] 

(PSB), com 13%; e o lider 

sem-teto Guilherme Boulos 

(PSOL), com 10%. Os de- 

mais pré-candidatos têm 

menos de 5%. Brancos e nu- 

los somam 16%, e 4% dos 
entrevistados não opina- 

ram. À margem de erro é de 

dois pontos percentuais, pa- 

ta dis OU put ta MENOS, 

A pesquisa vem à tona no 
momento em que PSB e PT 

articulam a formação de 
uma-chapa com Alckmine o 

ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva para à disputa 

das eleições presidenciais. 
Q plano é que 0 ex-governa- 

dor se filie ao PSB, que o in- 

dicaria como vice em troca 
do apoto do PT a França na 

eleição paulista. À negocia- 

ção está em andamento. 

Essa hipótese, em que 

nem Alckmin nem Haddad 
são apresentados como can- 
didatos, também loi testada 

pelos pesquisadores. França 
passa à liderança, com 28%, 

seguido por Boulos, com 

18%. Depois, vêm empata- 

dos o ministro da Inlraes- 

trutura Tarcísio Gomes de 

Freitas (sem partido) e o vi- 

ce-governador Rodrigo 
Garcia (PSDB), com 8%. 

DADOS DE SETEMBRO 

Outro cenário da pesquisa 
apresenta uma situação em 

que Alckmin fica fora, mas o 

PT mantém a candidatura 

de Haddad. E a única das 
três hipóteses que já tinha 

Tarelato de Freitas E 5% 

Arthur do val 
y à 2% 

Winleiws Poit 115% 

Arthur Wresntrauh | 15% 

Nulo bras 16% 

Não sabe 4% 

sido apresentada pelo Data- 
folha, em setembro, Neste 

recorte, o petista lidera, 

com 28% dos votos, mais 

que os 23% registrados há 
três meses, O que pode ser 
usado por petistas para não 

abrir mão da candidatura de 

Haddad tão facilmente 

França aparece com 19%, 

Jarciato de Freitas E 7% Rodrigo Garcia E 2% 

Rodrigo Garcia E 6% Arthur do Val E 4% 

Arthur do Wal E 3% dig td 12% 

Vimicius Pot [1% Vimcius Poit 11% 

Arthur NWeintr BL | 154 Nito/branco 2554 

Nulo/branca 21% hão sabe à 5% 

Não sabe 4% 

mesmo Índice da pesquisa 
anterior, enquanto Boulos 
uscila de 13% para 11%. Em 

seguida vem Tarcísto, que 

vai de 6% para 7%,e Garcia, 
de 5% para 6%. 

Os dados da rejeição, poi 
outro lado, dão indicativos pa- 

ra o possivel crescimento de 

França, Tarcisio (16% dizem 

Fonte; Dalafo! ha 

que não votam neles de jeito 
nenhum) e Garcia (18%). Ve- 
teranos de eleições, Alckmin 

(35%), Haddad (34%) e Bou- 
los (28%) têm taxas mais altas 

de rejeição, 
O Datafolha ouviu 2.034 

eleitores entre os dias 13 e 

Ló deste mês, em 70 munici- 

pios de São Paulo. 
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apresenta 

O ÚLTIMO DIA 
COSTUMA SER 
O MAIS GOSTOSO! 

AO Então, não dá bobeira 
o NE STEn e vem passar um 
Flea Comigo domingo delicioso. 

Quiosques de restaurantes famosos 

Feira de Produtores do Rio e Feira de Cachaças 

Roda-gigante de 20m de altura 

Aulas com grandes chefs 

Programação musical de primeira 

CCCCCC Atividades para a criançada 

Último dia, depois não diz 
que a gente não avisou! 
Pião do Prado, Jockey Club Brasileiro 

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

mo A progromoação completa das qulas 
você confere em 

riogastronomia.com 
(riogastronomia 

Todos os protocolos sanitários indicados pelos qutoridades de 

saude o vigentes durante o período de realização do evento serão 
seguidos. Será tombém exigido o passoporte do vacina, digital ou 
físico, com documento de identificação. Saiba mais no nosso site 
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Casa de Ratinho é assaltada em SP 
Apreserdador de To rão estava em casa luncionários foram felios reléns O | 
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Divarsidado respeitada. O casa de pastores Marcos E adstone e Fabio Cangto, com seus quatro Élhos, Davisaon, Felipe, Hadassa e Esther: uma farm 
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adeadoções tardas dades cisintase dretos ho e reconhecidos pela Justiça 

O SEGUNDO SOL CHEGOU 
Desde a morte de Cássia Eller, Justiça 
mudou conceito e rotina das famílias 
MLAlA MENEZES 
radha imesre neiagiaha cm be 

FU “Núcleo social de 

pessoas unidas por laços 
afetivos, que geralmente 

compartilham o mesmo es- 

paço e mantém entre siuma 
relação solidária”. Assim o 
Dicionário Houaiss define o 

conceito desde 2016, em 

um dos avanços conquista- 

dos por famílias homoafeti- 
vas ao longo de vinte anos 

desde a decisão histórica do 

juiz — agora desembarga- 
dor —Luiz Fel ipe Francisco, 

queentregou Chicão, o filho 

acantora Cássia Eller, à vi- 

úva da artista, Foia primeira 

vez que o laço afetivo se so- 

brepós a um vinculo biológi- 

cona hora da guarda. 
Desembargadores, juizes, 

estudiosos e sobretudo as fa- 

milias contabilizam o ral de 

mudanças que este ineditis- 
mo trouxe. À partir dali, di- 

zem em coro, muita coisa 
mudou, sem que lei alguma 

fosse aprovada. Histórias 
atestam. os nevos costumes, 

que chegaram com decisões 

e resoluções da Justiça. 
Ana Lodi, 56 anos, divide 

Q 
“Para mim, é a coisa 

mais comum do mundo. 
Tenho duas mães 
Sempre tive” 

André, filho de Ana Lodi e Ana 

Cláudia que, após se separarem, 
compartilham aguarda 

“O afeto venceu” 

Luiz Felipe Fracisco, juiz de 

família, hoje desembargador, que 
concedeu a guarda do filho de 

Cássia Eller à sua viva 

= e 

hojeaguardados filhos coma 
ex-mulher Ana Cláudia, 54. 
Ela, quefoia primeira lésbica 

afazer inseminação artificial 

no Brasil, é mãe de André 

Henrique Lodi Isabel, de 20 
anos. Felo mesmo método, 

Ana Cláudia teve Anna Laura 

Lodi Isabel dos Reis, de 14. 
Ana Lodi mora em Florianó- 

polis com o filho; Anna, com 

Ana Cláudia, em Niterói, no 

Rio. Hã dois meses, Anna es- 
tá passando férias em Floria- 

nópolis e convive com a nova 

mulher da Leticia 
Flohr, 42 

Nas palavras do filho, An- 

dré, as duas guardam a certe- 

za de que nem tudo foi fácil, 
mas deu certo. “Para mim, é 

coisa mais comum do mun- 

dao. Tenho duas mães. Sem- 
pre tive”, repete o rapaz, des- 
de criança, quando pergun- 

tado. Quando casadas, pude- 
cam firmar união estável e os 

filhos foram registrados com 

duas mães e os sobrenomes 

completos delas. 

OQ registro de filhos na no- 

me dos dois pais ou das duas 

mães passou a ser usual des- 

de o provimento 63, do Con- 
selho Nacional de Justiça, de 

2017. Essa é uma de pelo me- 

nos dez decisões judiciais 

que possibilitaram uma re- 
volução no cotidiana das fa- 

múlias nos últimas 20 anos. 

— Tivemos muitos avanços 
no Judiciário, apesar de ter- 

mosestacionadona legislação. 

No Congresso, esses temas 

não andam. O grande marco 

da guarda do filhode Cássia El. 

ler ter ficado com a mãe, Maria 

Eugênia, foi esse. Na decisão, 
prevaleceu o vinculo de afeto. 

Não o “biologismo”, que regia 

decisões anteriores. Quando 
envolve pessoa tão conhecida, 
isso sinaliza para a sociedade 

modificações que virão — ava- 

lia Maria Berenice Dias, de- 

sembargadora aposentada e 
fundadora do Instituto Brasi- 

mae, 

teiro do Direito de Família. 
Os pastores Marcos Glads- 

tone é Fábio Canuto estão ca- 

sados há 15 anos, entre união 

estável e casamento formal 
São pais dequatro filhos: Davi- 

Ainpia DE EA já 

Papai e painho 

Felpee Marvel, 

com Gabriel: 

casamento e 

“adoção direta) 

por vincuho de 

parentesco 

Mãe e mãe. 

Adriel e Arne 

com Arthur: 

ovulo de Adriel 

e utero De 

Anelise 

son, de 19; Felipe, de 16; Ha- 
dassa, de 6: e Esther, de 2, As 

duas últimas são irmãs biolópi- 

cas. Advogado, Gladstone, de 
46, é fundador da Igreja Cristã 
Contemporânea. Canuto o co 

ooo EH 

Agr TE FIA Ea. E: 

nheceu quando era pastor da 

Igreja Universal do Reino de 

Deus e teve direito à licença 
paternidade de 180 dias, para 
Hadessa e para Esther. O dires- 

to vem sendo assegurado por 

decisões da Justiça; uma delas 
de março de 2020, em SP, 
A adoção é regida pelo 

mesmo protocolo seguido 
pelos casais heterossexuais. 
Antes da homologação, há 

um convívio de Finais de se- 

mana por um mes, reuniões 
com psicólogos e avaliação 
do juiz. Gladstone lembra 
um episódio marcante: 

quando conheceram Felipe, 
então com 6 anos, noabrigo. 

— Posso ser seu filha? —ele 

perguntou. 
Hadassa e Esther foram 

adotadas bebês e ganharam 

nomes bíblicos e enxovais de 

rainhas, como os nomes. 
Gladstone narra o preconcei- 

to sofrido: 

—Já tive que colocar segu- 

rança na igreja, que foi pi- 
chada. Fomos ameaçados. 

A engenheira Adrieli Ro- 

berta e a médica Anelise 

áchons, ambas com 34 anos, 

escolheram a inseminação 

para compor suas famílias. 

Hã um mês é melo nasceu 

Arthur, registrado em nome 

das duas. Hoje, por decisão 
do Conselho Nacional de Jus- 

tiça, aclínica de fertilização 

já emite o documento para à 

certidão de nascimento em 
nome das mães. Adrieli fez 

um processo de injeção hor- 
monal, para produzir óvulos, 

inseminados por um doador 

anônimo. À inseminação foi 

feita em Anelise. A ideia é 
que a próxima sejaem Adrie- 
li. Antes do final feliz, o Mi 

nistério Público chegou a pe- 
dir a anulação do casamento 
civil, mas perdeu. 

— Uomo mãe não pestante, 
não tive direito à licença ma- 

ternidade. Mas nós e nossa fa- 
miíilia estamos muito felizes, 

As coisas estão evoluindo — 

diz Adrieli, que mora com a 
mulher em Florianópolis 
O promotor Maxwell Nas- 

cimento Vignoli, 46, e 0 ad- 

vogado de família Felipe 
Vignoli, 28, se casaram du- 

rante à pandemia, com um 

juiz de paz, por video. Na- 
moravam havia três meses 

quando decidiram oficiali- 

zar à união, em agosto. Não 

tinham planos de ter filhos. 
Atéconhecerem Gabriel, de 

LO. Neto de uma tia-avó de 

Felipe, ele passou dez dias 
na casa do casal, porque a 

avó, idosa, em Recife, pediu. 

"—Jáaliele disse que queria 

ticar conosco. À avó não ti- 

nha condição de ficar com 
ele. Nossa paternidade desa- 

brochou. Hoje eu sou pai- 
nho, e Mawell é papai — con- 

ta Felipe, contando que, pra- 

ças au parentesco, à processo 
todo se deu em três meses. 
Toni Reis, 57, e David Har- 

rad, 63, planejavam a adoção 

em 2005. Mas não queriam 

que ficasse apenas em nome 
de um dos dois. Moradores de 

Curitiba, três anos depois con- 

seguiram o direito: mas só po- 
deram adotar meninas. Havia 

o temor de que inflwencias- 

sem na sexualidade de um fi- 

lho homem. Hoje, são pais de 
dois meninos e uma menina. 
Autor da decisão pioneira, 

em 2001, 0 desembargador 
Luiz Felipe Miranda relem- 

bra o que o fez ter certeza da 

decisão. Ao perguntar com 
quem Chicão, hoje Chico 
Chico, queria voltar para casa, 

se com Maria Eugênia ou O 

avó, o menino foi enfático: 

“Com minha mãe, ne”, 

-— () afeto venceu — diz. 
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Ciência brasileira retoma trabalhos na Antártida 
Após um ano de interrupção com a pandemia, estação brasileira recebe equipe da Fiocruz que pesquisa 

micro-organismos, Inpe constrói estação meteorológica, e UFRN remonta módulo para estudar alta atmosfera 

RAFAEL GARCIA 
tool uso Eisgusphoha ocer fis 
ah Ru LE 

Ar: um ano paralisadas 

em razão da Covid-19, as 

atividades de cientistas bra- 
sileiros na Antártida foram 
retomadas de forma produ- 

tiva neste verão austral. As 

primeiras equipes de cien- 
tistas que atuaram na tem: 
porada atual da Estação An- 

tártica Comandante Ferraz 

começam d retornar apra 

ao Brasil, dando lugar a ou- 

tras que devem ficar pelo 

restante do periodo. 
Entre trabalhos realiza- 

dos recentemente, estive- 
rama instalação de uma es- 
tação meteorológica do 
Instituto Nacional de Pes- 

quisas Espaciais (Inpe). 

coleta e análises de materi- 
al biológico em um labora- 

tório recém-inaupgurado 

pela Fiocruz e a instalação 

de um módulo com uma 
antena para estudar a io- 
nostera, projeto liderado 

pela Universidade Federal 
do Rino Grande do Norte 

(UFRN) que estava parado 
desde 2012, quando a esta- 

ção se incendiou, 
Além de uma equipe da pró- 

pria Fiocruz, dois grupos de 

pesquisa do Distrito Federal 
—um da Universidade de Bra- 
sília e outro da Universidade 

Católica de Brasília — cole- 

tam amostras de solo, água e 
microrganismos, para pesqui- 

sas ecológicas e de bioprospec- 

ção (busca de moléculas com 
interesse farmacológico e de 
aplicação bioquímica ). 

A retomada dos trabalhos 

científicos levou sete anos, 
mas ocorreu só por uma tem- 
porada no período 2019/ 

2020, com a reinauguração 

das novas estruturas de Fer- 
raz. A expectativa de voltar 

com força total no verão se- 
guinte foi um anticlimax, 
com a expedição cientifica 
de 2020/2021 sendo frustra- 

da pela pandemia. 

No novo retorno, para o 
periodo 2021/2022, pesqui- 

sadores mostram muito en- 

tusiasmo, mas O tempo ne- 

cessário para as ex pedições 

aumentou muito, pois os 
bloqueios sanitários impe- 

dem viagens de avião com 
escala no Chile, que leva- 

vam de dois a três dias. 

Agora, à Única alternativa 

é ir de navio, uma viagem 
que dura quase um mês, 

contando uma semana de 

quarentena que os pesqui- 
sadores e marinheiros são 

obrigados a cumprir anco- 

tados no Rio de Janeiro. 

Nesta temporada, a divisão 
da Marinha que comanda o 

Proantar (Programa Antárti- 

co Brasileiro) não permitiu 
que a estação Ferraz recebes- 

se visita de turistas nem de 

jornalistas, para que o proto- 

colo de isolamento não fosse 
comprometido. 

A reportagem do GLOBO 
conversou nos últimos dias 

com alguns pesquisadores 
wmaintemet;e Fic] Lo dpritar- 

davam o tempo melhorar pa- 

ratrabalhar em campo. 

— Aqui nossa rotina de- 

pende muito do tempo, e o 
tempo muda muito rápido. 

Quando o vento está muito 

forte, por exemplo, a gente 
não pode sair, por segurança 
— ponta Maithê Magalhães, 

do Ficantar, programa da Fi- 
ocruz na Antártida, — Nos 
dias em que as condições 

mp. RE E i ye 
u 
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Imbaresso farmacológico. Marcia Chame, cientista da Fiverur coleta amostras de organismos blológ-cos em pedras com musgos na |lha Rat George, onde fica a Estação Antártica Comandante Ferraz 

Energia. O 
múdu o VLF 

(Very Loma 

Frequency) 

cômanda 

antenas de rádio 

parsestudos da 

IonGslera, d 

camada da aita 

atmasiérica Que 

interage com 

particu'as 

Carmepadas 

vindas do Sol E 

EXEICE papel 

importantena 

eletricidade 

Lermestre 

Palma: 

Ligntistas 

camnham em 

direção à 

Estação 

Antartica 

Comandante 

Ferraz, base do 

Brasino 

continente; 

instalações 

Emeram acesso 

resinto a 

aluulades de 

manutenção na 

temporada 

2020/2021, per 

causa da 

pandenta 

Buscas. 

Pesquisadores 

da Fiocruz saem 

em caminhada 

paracoleta de 

Drparésms na 

Antartica: 

estudo visa 

entender melior 

Ecossistema 

Inca eencontrar 

substâncias 

com potencia 

USO 

tarmaco oglio 

ou bicouimico 

não estão favoráveis para a 
gente fazer coleta em cam- 

po, ficamos no laboratório, 
organizamos a pesquisa e 
trabalhamos analisando 

material já coletado. 

Harrison Magdinier Go- 

mes, também da Fiocruz, 
conta que nos primeiros di- 

as de dezembro a equipe não 

deu muita sorte com as con- 
dições meteorológicas. 

— À temperatura não che- 
ga a ser um desafio, porque 
estamos preparados com as 
roupas que recebemos do 

Proantar, mas o vento pode 

drrtemessar uma pessoa, Na 

semana passada, nós tivemos 

aqui ventos de 140 km/h — 

conta o cientista. 

Desde a reabertura da es- 
tação brasileira, a Marinha 

contrata durante a tempo- 

rada de pesquisas um alpi- 

nista profissional que faz o 
acompanhamento de segu- 

rança dos cientistas nas áre- 

as mais perigosas. 

Com um pouco de pacien- 

cia e sorte, porém, Os pes- 
quisadores, que começaram 

chegar na estação em no- 
vembro, têm conseguido 

avançar em seus objetivos. 

ESTAÇÃO METEDROLÓGICA 
Na sexta-feira passada, o In- 

pe anunciou que conseguiu 

reativar a estação meteoroto- 

gica que faz medições auto- 

máticas na Estação Ferraz, 

uma instalação importante 
para os trabalhos científicos 
brasileiros na região. 

Na quinta-teira, o GLOBO 

trocou mensagens com Mar- 
celo Santini, do Inpe, que co- 

ordenou os trabalhos. 

— Hoje estou no Max (na- 
vio polar Almirante Maximi- 
ano), onde embarquei on- 
tem para aidaa Ilha Pinguim, 
onde instalamos um conjun- 
to de sensores para amostras 
de Quxos de calor, COZ e re- 

gistro de outros parâmetros 

atmosféricos, Estou aguar- 
dando o tempo melhorar pa- 

DEPELD AÇÃO PETER (UE AMO 

ra desembarcar e finalizar o 
procedimento de transmis- 

são de dados dessa estação 

meteorológica que instala- 
mos na Estação Antártica 

Comandante Ferraz —can- 

tou o pesquisador. 

O Inpe informou ontem 
que a operação obteve su- 

cesso e os dados da estação 
já estão sendo transmitidos 
em tempo real para o Insti- 
tuto Nacional de Meteoro- 

logia (Inmet). 

PESQUISA IONOSFÉRICA 
Outra instalação de pesqui- 

sa reativada nesta tempora- 
dadetrabalhos na Antártida 
foi omódulo VLF (Very Low 
Frequency), que captura 
ondas de radio para estudos 
da ionosfera, parte da alta 

atmosfera que interage com 

partículas eletricamente 

carregadas vindas do Sol. 
A unidade de pesquisa, 

que funciona num abrigo 

separado da Estação Ferraz, 
tinha ficado sem eletricida- 

de por nove anos. Após ga- 

nhar um novo teto, teve an- 

tenas reconstruidas e deve 

ser reativada em breve. 

— Ali nús temos cinco 

equipamentos, e já reinsta- 
lamos co mpleta mente dois 

deles. O terceiro está quase 

lã—econta o físico José Hen- 

rique Fernandez, da UFRN, 
que coordena o projeto, — 
Os outros dois que faltam 

devem estar instalados até o 
fim do verão em abril, 

No passado, o módulo VLF 

era importante por emitir si- 
nais de localização para os 
navios, antes do advento da 

tecnologia do GPS. Hoje é 
usado para estudar fenúme- 
nos como o efeito da mudan- 
ça climática na alta atmosfe- 

ta, à buraco na camada de 

ozônio e o efeito das tempes- 
tades solares. Este último, 

além de promover a belo fe- 

nómeno das auroras austrais 

na região, afeta a comunica- 
ção por satélite. 
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osa suspende decreto 
que esvaziou Conselho 
do Meio Ambiente 
Norma publicada por Bolsonaro reduzia participação da 

sociedade civil no colegiado e foi questionada pela PGR 

MANDIO VENTURA 

mago nadie globo caem Br 

mma. 

À ministra Rosa Weber, do 

Supremo Tribunal Fe- 

deral (STF), suspendeu na 
noite de sexta-feira o decre- 

to do presidente Jair Bolso- 

paro cj ui e esvaziou o Conse- 

lho Nacional do Meio Am- 

biente (Conama) ao dimi- 
nuir a participação da socie- 

dade civilno colegiado. 
OConama é o principal OT: 

gão consultivo do Ministério 

do Meio Ambiente. É res- 
ponsável, por exemplo, por 

estabelecer critérios para o li- 

cenciamento de atividades 

poluidoras; determinar a 
perda ou restrição de benefi- 

cios fiscais concedidos pelo 

Poder Público; e estabelecer 
normas, critérios e pad TÕES 

relativos ao controle e à ma- 

nutenção da qualidade do 
meio ambiente. 
O decreto foi assinado em 

maio de 2019, ainda quando 

Ricardo Salles era o minis- 

tro do Meio Ambiente, e re- 
duziude 96 para 230 núme- 

ro de titulares. A soctedade 

civil, até então representa- 
da por 22 pessoas, passou à 

ter apenas quatro membros. 
A época, a pasta informou 
que a mudança iria trazer 
“posicionamentos mais ab- 

jetivos” com “eficiência € 
qualidade das decisões” 
A participação de ONCs 

caiude 22% para 18% do to- 

tal, e os assentos passaram a 
ser distribuidos por sorteio, 

e não por meio de uma elei- 
ção. O mandato dos repre- 
sentantescivis também pas- 
sou a ser de um ano, e não 

dois. Alguns órgãos, entre 

eles a Comissão de Meio 
Ambiente da Câmara dos 
Deputados, o Instituto Chi- 

co Mendes de Conservação 

e Biodiversidade (ICMBio) 
e a Agência Nacional de 

Aguas ( ANA) perdederam a 

representação no colegia- 
do assim como o Ministério 

Público Federal e o Ministé- 

rio Público Estadual. 

Na ocasião, o decreto foi 
questionado em ação apre- 
sentada pela então procura- 

dora-geral da República, 
Raquel Dodge, que argu- 

mentou que o texto v jolou 
normas constituclonais, re- 
presentando FELtroCEssOS dO 

esvaziar a participação da 

sociedade civil no Conama. 

“A estrutura de composição 
do Conama, conforme alte- 

rações trazidas pelo Decre- 

to nº 9.806/19, inviabiliza a 

participação direta da soci- 
edade na efetiva defesa do 

melo ambiente, uma vez 
que as entidades governa- 
mentais e empresariais de- 

têm maioria dos assentos 

com voto”, argumentou. 

O tema começou a ser jul- 
gado pelo STE, mas, em mar- 

ço deste ano o ministro Nu- 

nes Marques pediu vista, ou 
seja, mais tempo para anali- 
Sar 0 processo. 
No início deste mês, po- 

rém, associações ambienta- 
listas como o WWF foram 

novamente a Rosa Weber 

pedir a suspensão do decre- 
to, mesmo com o pedido de 

vista. Às organizações cita- 

ram mudanças de regras pa- 

ra o Cadastro Nacional de 
Entidades Ambientalistas. 

Essas regras, dizem os en- 

volvidos, concentram ainda 
mais poder no governo. 

A ministra então aten- 

deuao pedido e suspendeu 

o decreto de 2019, Para 
Rosa Weber, o decreto re- 

guezais, dunas e des 

gas. À 

peru gução E 

Decreto de 2019. Rosa Weber citou “perigo de lesão prave ao suspender Ledo que ti ja participação ro Conama 

presenta “perigo de lesão 
grave" e, porisso, exige de- 
cisão do Supremo para 

“afastar outros perigos € 

mesmo a completa con- 

centração de poderes po- 

vernamentais no Cona- 
ma”, A decisão vale até o 

julgamento do processo 
ser finalizado pelo plená- 

rio do Supremo, Para isso, 
Nunes Marques precisa 

apresentar seu voto, 0 que 

não tem data para ocorrer. 

RESOLUÇÃO DERRUBADA 
Em outra decisão, na terça- 

feira o Supremo declarou, 
por unanimidade, inconsti- 
tucional a resolução do Co- 
nama que revogava regras 
de proteção a áreas de man- 

estin- 
xartir da decisão, as 

PePLAs | ixadas anteriormen- 

te, que asseguravam a pre- 

servação das áreas, volta- 

ram a valer. 

Em outubro do ano pas- 

sado, Rosa, tambem relato- 
rado caso, já havia suspen- 

dido a resolução e restabe- 
lecido as normas anterlo- 
res. Agora, em julgamento 

no plenário virtual, os mi- 

nistros consideraram a re- 

solução inconstitucional. 
Os ministros julgaram 

ações apresentadas por 

partidos políticos. 
Para a ministra, cabe à ad- 

ministração fazer cumprir a 

Constituição e * às leis na con- 

dução das políticas públicas 
ara um meio ambiente eco- 

ogicamente equilibrado. “A 

revogação de normas opera- 
cionais fixadoras de parâme- 
tros mensuráveis, tal como se 
deu, sem que se procedesse à 

sua substituição ou atualiza- 
ção compromete não apenas 

De headphone a smartphone 
em 21x sem juros 

moto g60 

172 juros 
no Plano Vivo Selfie Netflix 

Ate 10% de cashback 
“com o cartão Vivo Itaucard 

Escaneie o código 

FADOS d VIE ta do mota gbi; Rá 1.4 

e parcélamento em httpeiiivivo tl; 

DA LOCA, 

Lag ou dá 

o adimplemento da legisla- 

ção como a observância de 

compromissos internacio- 

nais”. A ministra disse que “o 
impeto, por vezes legitimo, 

de simplificar o direito ambi- 

ental por meio da desregula- 
mentação não pode ser safia- 

feito ao preço do retrocesso 

na proteção do bem jurídico”. 
“Ao revogar normativa ne- 

cessáriae primária de prote- 

ção ambiental na seara hi- 

drica, implica autêntica si- 
tuação de degradação de 

ecossistemas essenciais à 

preservação da vida sadia, 
comprometi mento da inte- 

gridade de processos ecoló- 

picos essenciais e perda de 

biodiversidade, assim como 
o recrudescimento da su- 

pressão de cobertura vege- 

talemáreas legalmente pro- 

tegida”, escreveu a ministra 
(com informações do gl). 

B) Loja Vivo ) vivo.com.br/natal (2) App Vivo 

Olerta válida de 11/12/208 

Lújá Mass proxima Lita gem meramente tu 

122021 e sujeita a disponibilidade e alterações 
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sem aviso prévio, Consulte condições do plano 
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Experiência vale mais. O admin strador António Cartos da Silva Je migrou de tercelritada da Petrobras para a PetroRecontavo, que comprou campo da estatal no RN. "A questão salaria melhorou” 

O LARGO DA CRISE 

= 
sa sa 

Venda de ativos da Petrobras acelera 
contratações e eleva salários no setor 
HEUNO ROSA 
fruna rúvadiagiabo core br 

nquanto o desemprego se 

a mantém alto e a renda se- 

gue em queda no mercado de 
trabalho, o setor de petróleo e 
gás destoa com demanda 

aquecida por profissionais e 

salários mais altos. Dados da 
consultoria de Recursos Hu- 

manos Michael Page revelam 

alta de 440% na contração de 
profissionais entre média e al- 
ta gerência para o setor de óleo 

e gás de janeiro a novembro 
deste ano, ante o mesmo peri- 
odo de 2020, Para 2022, a ten- 
dência é que o ritmo se mante- 

nha. Com isso, os salários já es- 
tão, em média, 10% maisaltos 
e m subir mais 20%, des- 

contada a inflação, em 2022. 
O movimento é puxado 

principalmente pelas empre- 

sas privadas que compraram 
negócios da Petrobras e preci- 

saram formar equipes. O pro- 
graumade venda de ativos da es- 

tatal vem abrindo espaço para 
a movimentação de profissio- 
nais no setor, que enfrentou 

grave crise no inicio da pande- 

mia, com a queda do preço in- 
termacional do petróleo. Ago- 
ra, a viabilidade dos projetos 

acompanha a alta da cotação 

do barril. O Brent passou de 

expectativa de valorização pe- 

lo aumento da demanda glo- 

bal estimulando os investi- 
mentos-das empresas. 

AUMENTO REAL 
Levantamento da LCA Com- 
sultores com base em infor- 

mações do Ministério do Tra- 

balho identificou uma reto- 
mada nas contratações do se- 
tor de exploração e produção à 

no segundo semestre, com sal- 
do positivo de quase 500 vagas 
acumulado desde julho. 

O número de postos de tra- 

balho no setor deve saltar dos 
atuais 285 mil para 620 mil até 
2030, segundo previsão do 

Instituto Brasileiro de Petrá- 
leo e Gás (BP). As perspecti- 
vas ganharam impul- 

so com o leilão do 

excedente da ces- 
são onerosa na 

sexta-feira, que 

deve gerar investi- 

mentos de R$ 200 
hilhões nos préxi- 

nos ditos. 

Além de enpenhei- 
ros, geólogos e 

técnicos de 

campo, ou- 
tros profissi- 
onais espe- 
cializados 

no setor 

um patamar de US$ 50 paraos estão 
atuais USS 70 este ano, com  noal 

O QUE AS EMPRESAS PROCURAM 

Perfil mais demandado 

Abuscano setor é principalmente 

por profissionais com perfil tecni- 

co até de áreas transversais, 

como consultores e advogados 

com conhecimento emenergia, 

gas e regulação, por contada 

abertura de mercados que sem- 

preforam dominados pela Petro- 

bras. Umexemplo destacado pela 

Michael Page é a vaga de “enge- 

nheiro regulatório”, que atua em 

relações governamentais é acom- 

panha regras do setor. O salário 

ticaemtre R$ 20 mile R$30 mil 

va das empresas, como advo- 

gados e executivos para ocu- 

par cargos em diferentes ní- 
veis de liderança. À alta de- 

manda começa a se refletir já 

no aumento real dos salários, 
que ficam, em média, entre 
R$ 15 mile R$ 30 mil, destaca 

à Michael Page. Após alta de 

10% neste ano acima da infla- 
ção, a tendência é de ofertas 
até 20% maiores em 2022 na 

hora de recrutar os profissio- 
nais com experiência nosetor. 
Segundo o IBRP, a média salari- 

al do setor ;á é sete vezes a do 
de serviços, por exemplo, 
Segundo especialistas, a 

venda de negócios pela Petro- 

bras vem gerando uma espécie 
de recuperação do setor, com 
movimentação de profissi- 

Novas 

oportunidades 
Hugo Repsod e 

Claudia Barros 

irocaram de 

emprego no setor 

Profissionais emalta 

Prolissonais de nivel técnico, 

como operadores de sondas, de 

estação ede campo estão entre os 

procurados. Destaque para enge- 

nheiros de intepridade de poços, 

lideres de manutenção e de desco- 

onais em diferentes segmen- 
tos, como exploração e produ 

ção, gás, refino, geração de 
energia elétrica e legástica O 

movimento será acentuado 

nos próximos anos, já que à es- 
tatal tem como meta vender 
de US$ 15 bilhões a US$ 25 bi- 
lhes em ativos até 2026. 

Na 3R, empresa que adqui- 
riu sete áreas de produção de 

petróleo da Petrobras, que so- 

mam 34 concessões, a previ- 

são até o fim de 2021 é chegar 
a 283 pro fissionais, cresci- 

mento de 312% em relação a 

2020. Uma das contratações 
foi ade Hugo Repsold, ex-dire- 
tor de Abastecimento da Pe- 

trobras. Ele assumiu no início 
deste ano o cargo de diretor 

corporativo ede Gás & 

Enerpia da 3R. Se- 

gundo ele, uma 
das estratégias 
da companhia 

é buscar no- 

mes do mer- 
cado que pas- 

saram não só 

pela es- 
tatal 
mas 

missionamento, químicos, geofisi- 
cos, geúlogos. especialistas em 

processos e reservatórios 

O que os recrutadores querem 

Entre as demandas estão hatyili- 

dades transversais 20 sefor, Com 

por outras petroleiras: 

— Essa busca tem sido in- 

tensa. Onúmero de funcioná- 
rios deve aumentar em 50% 

já em 2022. Contamos com 

um sistema próprio de atra- 
ção de pessoas, mapeamos 
profissionais pelo LinkedIn. 

IMPACTO PESSOAL E REGIONAL 
A PetroReconcavo também 

acelera as contratações. Com- 

prou43 campos de petróleoda 
Petrobras e tem outros 12 em 
fase de conclusão. O quadro de 

funcionários pulou de 300, em 

2019, para os atuais 800. Em 
2022, deve chegar a 1.200). 

Boa parte dessa nova mão de 

obraéde profissionais que atu 
avam no Sistema Petrobras, 
Segundo Marcelo Magalhães, 

presidente daempresa ascon- 

tratações refletem a perspecti- 
va de maior produção de pe- 

tróleo e gás, que deve passar 
dos atuais 16,5 mil barris de 

óleo equivalente (BOE) diári- 
os para 23 mil em 2025: 

— O mercado está aqued- 

do e os salários, aumentando. 
Hã posições de geofísicos e 

geólogos com salário médio 

de mercado de R$ 30 mil, Pa- 

ra atrair profissionais, esta- 
mos oferecendo salários mali- 

ores e ampliando benefícios 

como plano de saúde e pesa 
mento.em renda variável. 
Antonio Carlos da Silva húni- 

capacidade de negociação e de 
resolver problemas. alémde 

visão analítica e inglês avançado. 

diza Michael Page 

Qualificações que ajudam 

O instituto Brasileiro do Petróleo 

or, de 39 anos, que é formado 

em aciministração, trabalhava 
na área de planejamento de 

manutenção para uma empre- 

sa terceirizada da Petrobras 
em 2019, quando o campo de 

produção em terra do polo de 
Riacho da Forquilha, no Ria 
Grande do Norte, foi vendido 

pela estatal, Ele participou de 

um processo seletivo para 
uma vaga de programador de 
manutenção na PetroRecon 

cavo, foi selecionado e já foi 
promovido a supervisor. 
— Hoje sinto que sou reco- 

nhecido pelo trabalho que de- 

senvolvo. A questão salarial 
melhorou significativamente. 
Para a comunidade, percebe- 

mos mais oportunidades para 
Os pequenos negócios e para 0 
comércio local, que por mui- 
tas vezes não podiam partici- 

par de grandes processos de li- 

citação (da Petrobras) e pela 
burocracia que era exigida. 

Nossa região passava por um 

periodo de pouco irrvestimen- 
to nos campos operados pela 
Petrobras, que ocasionou mui- 

to desemprego e redução de 

salário, Esse cenário começa a 
melhorar, é notória essa mu- 

dança — observa. 

CHANCES EM REFINARIAS 
A Michael Page dobrou a com- 

tratação de consultores. Com 

uma base de três milhões de 
curriculos de profissionais da 

área, diz Hugo Sant'Anna Pi- 

res, gerente sênior da empre- 
sa, roi nsa por vários 
perfis de profissionais: 

— E um novo ciclo, impulsi- 

onado pela venda de ativos da 
Petrobras, Agora a expectativa 

cosetyr de refino — diz o exe- 

cutivo, referindo-se ao fato de 
a Petrobras já ter assinado o 
contrato de venda de outras 

duas refinarias no país e ter 
mais cinco unidades no plano 
de desinvestimento. 
Na Acelen, empresa criada 

pelo Mubadala, fundo dos 

Emirados Arabes Unidos que 
comprou uma refinaria da Pe- 

tróbras na Bahia, a estratégia 
toi recorrer a nomes do merca- 
do. À meta, diz João Raful, di- 
retor de Recursos Humanos 

da empresa, é fechar este ano 

com cerca de 95 colaborado- 
res diretos contratados. 

— Depois de um período de 

retração, o mercado de óleo e 
gás no Brasil está sendo reto- 
mado. A Acelen está usando 

um mix de ferramentas para 
mapear profissionais, desde 
empresas de recrutamento e 
Linkedin, até head hunter para 

preenchimento de posições 
mais estratégicas, 
Na Bahia, Claudia Barros, 

formada em Marketing e com 

MBA em Gestão Estratégica 
de Negócios, deixou uma in- 

dústria do setor quimico para 

desembarcar na Acelen. Para 

ela, a mudança é a chance de 
atuar em um setor que vai pas- 

sar por mudanças no Brasil: 
— Vejo uma oportunidade 

de participar ativamente do 
futuro do refino no país, do 

movimento de transição ener- 

gética e da construção de uma 
empresa que já nasce grande. 

E de atuar com líderes que já 
admirava no mercado, apro- 
fundare aprimorar minha for- 
mação e modelo de liderança. 

(18P),a Fundação Dom Cabral, a 
PUC-Rice a Coppe/UFRI realizam 

vários cursos de qualificação para 

osetor de úleoe pás, Entre os mais 

técnicos estão os de auditoriado 

equipamentos e de certificações 

para gestores, e aqueles que tor» 

mam técnicos de segurança, 
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Com Aluaro Gribai (de São Pauboj | 

Difíceis escolhas do 
possível governo Lula 

ex-presidente Lula encontrou o campo ara- 
do em 2003 e se beneficiou de um boom de 

commodities. Mas isso não tira dele os méritos 

de decisões acertadas na economia Se ele vol- 
tar ao poder, a dúvida que se tem é como será 
sua condução da economia. Nesse aspecto, a 

possível dobradinha com o governador Geral- 
do Alckmin éumaespécie de“cartaaosbrasilei- 
ros 2.0, ouseja, umaceno aocentro. Senag pela 

época era importante agradar ao mercado, ago 

rão sinal é para o centro de uma forma geral. 
Os petistas popularizaram a expressão “he- 

rança maldita” para firmar a lógica daquele 
tempo que era o da polarização PT-PSDB. 
Mas o lema não correspondeu à realidade. O 

governo Fernando Henrique tinha consoli- 
dado a estabilização, enfrentado a crise ban- 

cárla, saido da âncora cambial e instituído as 

metas de inflação. Depois disso aprovou a Lei 
de Responsabilidade Fiscal e entregou o pais 

com superávit primário. O país estava prepa- 
rado para crescer em 2003. 
Todo esse trabalho se perderia se o ex-presi- 

dente Lula não tivesse tdo a sabedoria de ma- 

near a economia com a manutenção das bases 
do real ea nomeação do recém-eleito deputado 
Henrique Meirelles para a presidência do Ban- 

co Central, que teve independência para agir. 
O dólar havia disparado: dianteda incerteza 

em relação à política econômica que o novo 

governo adotaria. Essas decisões de política 

econômica no início do mandato reverteram 
o quadro e provocaram a queda do dólar e a 

redução da inflação. E aí veio um longo boom 

de commodities. E de novo a política econô- 
mica adotada pelo governo petista foi sábia: 
acumulou reservas cambiais. À À rgentina, 

por exemplo, não teve a mesma sabedoria. 

A acumulação de reservas do governo Lu- 
laajudou o Brasil a enfrentar todas as crises 
que vieram a seguir. Tanto a de 2008, o co- 

lapso financeiro global, quanto as queacon- 
teceram nos EDFELNOS seguintes, até o atu- 

al, O Brasil seria muito mais vulnerável se 

não tivesse toda a montanha de dólares que 

tem no Banco Central. 

É importante lembrar esses acertos, para 
afastar os velhos fantasmas. Lula soube agir 

certo na economia nos momentos mais difi- 

ceis. Contudo, a política econômica do PT 
acumulou inúmeros erros e eles começaram 

no segundo mardato do ex-presidente. 

A escolha pelo BNDES dos alvos preferen- 
ciais de empréstimos subsidiados teve como 

resultado o oposto doque se espera de um go- 
vero de esquerda: con- 

Se ganhar aeleição centraram renda. E 
Lula encontrará quem se beneficiou des- 

situação bem mais sa política foram princi- 
adversa do que a dpi os maiores 
herdou em 2003. acionistasenãoo pais. A 
Austeridade mão política de controle dos 
resolverá a crise, preços dos combusti- 
gastos sem controle veis subsidiou a classe 
vão aprofundá-la média, provocou prejui- 

zos na Petrobras e esti- 

mulou o uso de combustiveis fósseis. Gastos 
excessivos e muitas vezessem qualidade leva- 

ram o país de volta ao déficit primário e, por 

fim, a manipulação da contabilidade pública 
fragilizou ainda mais a economia. 
Qual Lula governará caso ele vença as elei- 

ções, o do primeiro ou o do segundo manda- 
to? Certa vez fiz essa pergunta ao ex-ministro 
Fernando Haddad e ele respondeu que Lula 

não teve duas políticas diferentes. Apenas as 

circunstâncias é que haviam mudado, com a 

Domingo 19122021] O GLOBO 

necessidade de expansão fiscal na crise de 
2008. Isso é verdade. Porém, em 2010, quan- 

do o país já havia retomado o crescimento, o 
governo continuou essa expansão, com obje- 
tivos claramente eleitoreiros. 
No confortável favoritismo em que está, 

Lula não quer evidentemente falar de eco- 
nomia, esse pantanoso assunto. Mas terá 

que se preparar muito cuidadosamente 

neste campo e tomar as decisões com sa be- 

doria. Se ele vencer, receberá, agora sim, 

uma herança maldita. 

O país estará em 2023 no décimo ano de défi- 
citprimário, orçamento ficou ainda mais rigi- 
do. Será necessário um forte programa social 
para enfrentar os eleitos de duas recessões é 
uma longa estagnação em uma década de infor- 
túnios econômicos. O Estado terá que fortale- 
cer órgãos públicos que foram sucateados na 

demolição que tem sidoc governo Bolsonaro. A 
austeridade não resolverá a crise, o gasto sem 
critério vai aprofundá-la. Não serão ábvias as 

escolhas de políticas fiscal e econômica. 
Falta ainda muito tempa para as eleições, 

mas a única vez que Lula atingiu o patamar 

dos 40% e não venceu o pleito foi em 1994, 

porque o Plano Real alterou completamente 
o ambiente econômico, político e social do 
pais. Dificilmente haverá algo tão transfor- 

mador do cenário, portanto Lula continua 

sendo o grande favorito das eleições de 2022, 

Contestado, Guedes reforça agenda eleitoral 
Ministro da Economia tem usado discursos para justificar por que promessas de 2018 não saíram do papel, em busca de 
argumentos para angariar apoio a Bolsonaro em 2022, mesmo com vacilos do presidente em relação a sua cartilha liberal 

MANDEL VENTUKA 
road elo E bh agia ho cam ir 
msasiiid 

C: nsiderado fiador econó- 

mico do então candidato 
Jair Bolsonaro em 2018, o mi- 
nistro Paulo Guedes se volta 

novamente para uma campa- 
nha eleitoral, focando na de- 
fesade sua cartilha liberalede 

suas ações, mas repetindo 
promessas que ficaram de la- 
do em três anos de governo e 
que deverão ser alvo de co- 

brança na campanha. Em dis- 
cursos, palestras e entrevis- 
tas, ele tem mirado as eleições 

de 2022 ao Falar de cresci 

mento econômico, privatiza- 
ções e reformas, ainda que es- 
tas ações sejam alvo de questi- 
onde rntos por ECOnOmistas 

e criticos do ministro. 
Ao mesmo tempo, nos bas- 

tidores, ele quer compromis- 

so de Bolsonaro e do governo 
com essa agenda: quer ver es- 
sa pauta avalizada durante a 

campanha. Nos últimos me- 
ses, o apaio de Bolsonaro e de 
QutTOSs integrantes do Execo- 

tivo à agenda de Guedes eo 

empenho desses atores para 
aprovar medidas no Congres- 
sotêm sido questionados pelo 

mercado, técnicos da equipe 

econénmica e parlamentares. 
Medidas como a reforma 

administrativa, a reforma tr- 

butária e a privatização dos 
Correios pouco avançaram 
no Congresso. Enquanto issa, 

a ala política do governo 

atuou para mudar o teto de 
gastos (regra que limita a ex- 
pansão de gastos públicos), 
evando a mais uma debanda- 

da de assessores do ministro, 
Esse cenário tem feito Gue- 

des delender nús bastidores 

que Bolsonaro faça um apoio 

firme à agenda liberal durante 
a campanha, segundo aliados. 
Ele tem indicado que, sem is- 

sa, o presidente corre o risco 
de perder mais apoio nos cen- 
tro político e no mercado, 

Por isso, O próprio ministro 

tem usado discursos públicos 
para falar de promessas não 
cumpridas como ainda passi- 

veis de serem realizadas, co- 
mo a privatização de grandes 
estatais como a Petrobras, re- 

formas e até o polêmico siste- 

ma de capitalização na Previ- 

dência (que prevé uma “pou- 
pança” individual para cada 

trabalhador e ficou de lado na 

reforma de 2019). 
=) programa para onovo 

mandato é claro: terminar o 

trabalho — disse o ministro 

da Economia neste mês 
A visão de Guedes encontra 

resistências de colegas na Es- 

planadados Ministérios. Oen- 
tomo de Bolsonaro tenta con- 
vencê-lo aabandonaro discur- 

so das reformas, com receio de 
que essas medidas sejam im- 
populares e eliminem votos. 

OLHO NA CONCORRÊNCIA 
O ministrovêo contrário, Para 
ele, Bolsonaro corre o risco de 

deixar a defesa do liberalismo 
para adversários que têm en- 
campado essas ideias, como 

João Doria (PSDB) e Sergio 

Moro ( Podemos). 

— Se a gente não privatiza, 
ado vende, as pessoas vão pen 

sar: “Em quem vamos votar, 
(se for) para ficar tudo parado, 
do jeito que era, estatal, tudo 
igualzinho como sempre oi?” 

Temos que seguir nossa agen- 
da — disse, em outra ocasião. 

Bolsonaro SETA pro mantevo 

uma postura vacilante em re- 

lação às reformas. Segurou 

Relação, Mesmo com atos e baum e satda de aux hares, Quedes mantém acordo com Bolsonaro para permanecer 

dentro do govemo o anda- 
mento da reforma administra- 
tiva por meses, com receio de 

protestos, e só permitiu o en- 
vio ao Congresso depois de 
prorrogar o auxilio emergen- 

cial no ano passado, como 

uma espécie de compensação. 

Não deu aval, porém, à inclu- 
são dos atuais servidores na 

proposta, como defendia a 

equipe econômica. A conta de 

Bolsonaro era que isso poderia 
lhe tirar milhões de votos. 

Num jantar em São Paulo 

recentemente, Guedes foi 

cobrado por empresários so- 
bre o andamento da reforma 
administrativa, considerada 

poreles importante para a re- 
dução do Estado. O ministro 
então disse que fizera sua 
parte Li Lu o tema estava Do 

Congresso. 

Bolsonaro também sempre 
foi contra uma reforma tribu- 
táriaampla, por entender que 
ndo seria aprovada pelo Con- 

gresso, e avisou que não acei- 
taria a privatização da Petro- 
bras é do Banco do Brasil, 

Maisque isso, derrubou presi- 
dentes das duas estatais. 

FRUSTRAÇÃO ADMITIDA 

Guedes já reconheceu, em di- 

ferentes ocasiões, que não 
tem conseguido completar os 
objetivos traçados quando 
aceitou ser ministro, O gover- 
no não privatizou empresas 

de controle direto, por exerm- 

plo, embora tenha avançado 
navenda de subsidiárias, co- 
mo no caso da Petrobras (que 
se destez de vários negócios, 

incluindo a BR Distribuido- 
ra), comdesinvestimentosdo 

ENDES que somam quase R$ 

300 bilhões. 
— É evidentemente que 

nos frustra, chegar com 

grandes sonhos e fazer 50%, 
40% — admitiu, num even- 
to em novembro. 
Mesmo assim, em seus dis- 

cursos públicos, Guedes [az 
questão de defender os feitos 
do governo, lembrando que 

toi preciso enfrentar a pande- 
mia, algo imprevisível, e pro- 
metendo que o pais crescerá 
porque há investimentos já 
contratados. Também exalta 

o que conseguiu aprovar no 
Cengresso, como a reforma 

da Previdência e os novos 
marcos regulatórios, 
— Eu tenho uma pauta li- 

beral, eu tenho que defender 

isso, eu represento isso, a mi- 
nha vida toda foi em tomo 
disso — afirmou, na sexta- 

teira, após ser questionado 

sobre os planos para 2022. 

EXPECTATIVA X REALIDADE 

Contas públicas: do déficit 
1 zero âmudança no teto e 

ailiamento de precatórios 

Guedes entrou no governo prometendo zerar o 

rombonas contas públicas no primeiro ano de po- 

verno. Não conseguiu e, com a pandemia de Co- 

vid-19, esse déficit foi intensificado em 2020. Neste 

ano, asituação melhorou, mas a PEC dos Precatórios 

gerou preocupações sobre as contas. Para Guedes, 
falar em descontrole fiscal é fake news. 

Privatizações: do cólculo 
para vender R$ 1 trilhão 
ds travas da vida real 2 

O governo não conseguiu privatizar, até agora, ne- 
nhuma empresa de controle direto da União. Vendas 

deativos ficaram restritas a subsidiárias e desinves- 

timentos do BNDES. Guedes prometeu vender até 

R$ Ltrilhão durante a campanha de 2018, e apora 

ainda tenta salvar a desestatização de Eletrobras e 
Correios, travadas no Congresso eno TCU, 

Reformas: após a 
Previdência, lentidão na 
tributóária e administrativa 3 

Uma das principais bandeiras de Guedes, o avanço 

das reformas, foi limitado. Após a aprovação da nova 

Previdência, a reforma administrativa e as mudan- 
ças tributárias não avançaram no Congresso. Às 

ações ficaram concentradas em novos marcos 

regulatórios. Algumas mudanças legais, porém, 
como no setor de petróleo, sequer foram propostas. 

Crescimento econômico: 

longe do ritmo necessário, 
com inflação e juros 

4 
Impactada pela pandemia, a atividade econômica 

despencouno pais em 2020 e tem dificil recupera- 

ção neste ano Para 2022, as previsões são de cresci- 
mento abaixo da média mundial. O próprio ministro 

admite que a economia será impactada pela inflação 

ea consequente alta de juros, mas aposta em inves- 
timentos privados para recuperar tração. 
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ENTREVISTA 

André Stein/ PRESIDENTE DA EVE 

Executivo à frente da empresa ligada à Embraer, que desenvolve o chamado carro elétrico voador, diz que 
primeiras unidades começarão a sair da fábrica em 2026 e que potencial no país vai além do eixo Rio-SP 

“BRASIL PODE 
SER JM DOS 
PRIMEIROS A 
DESENVOLVER 
O MERCADO' 

BRUNO ROSA E AMADA DAE 
etosaeriaeagiona vor. En 

Brasil tem poten- 

| cial para contar 
com milhares de 

carros voadores, 

ou eVTOLs, as ae- 
rmnaves de pouso e decolagem 

vertical CJLH estão sendo de- 

senvolvicdas pela Eve, empresa 

ligada à Embraer. E esse futuro 
estã mais pert odo que se ima- 

gina: as entregas das primeiras 

aeronaves devem ocorrer já 
em 2026. Na visão de futuro 

da Eve, o eVTOL pode setor 

nar mais uma opção em uma 
rotina de trans pe re Integra- 

do, que pode mesclar desde a 

patinete até O carro por aplica- 

vo à viagem de poucas mir 
tos em um carro voador. 
Os desafios para tirar o pro- 

jeto do papel vão muito além 
dao desenvolvimento e da cer- 

tificação da aeronave. À em- 

presa tem trabalhado com 

parceiros para planejar a inte- 
ração com outros modais de 

transporte, a infraestrutura 

de embarque e desembarque, 

avida útil das baterias, além 
da criação de um novo siste- 

ma de tráfego aéreo e a nor- 
matização de um treinamen- 
to para os pilotos com voos 
feitos pelo Cá imputade ir. Re- 

centemente, a empresa apre- 

sentou um modelo inspirado 
pm pilo to Ayrton Senna, Em 

entrevista ao GLOBO, André 

Stein, presidente da Eve, diz 

que, embora a capital paulista 
concentre a maior demanda, 

o mercado no Brasil irá muito 

além da eixo Rio-São Paulo. 

Qual é o tamanho da carteira 

de encomendas da Eve? 

Temos 795 encomendas 

em todo o mundo, coma Es- 

tados Unidos, Europa, Ásia- 

Pacífico. No Brasil, temos 

encomendas com Helisul, 

Flapper, Avantto. São três 

clientes aqui no Brasil. São 

parcerias. À mobilidade ur- 
bana traz melhoria em qual- 

quer cidade do mundo. 

Qual ê o preço das encomendas 
ou do custo por aeronave? 

Ainda não estamos abrin- 

do isso. É um custo que per- 
mite que o preço final para o 

usuário seja dentro do que é 

próximo do transporte LEI - 

restre, às vezes 50% a mais, 
dependendo do país. Essa é 

a grande meta. E o preçoéo 

meio para esse fim. 

Qualéo potencial do Brasil 

nesse mercado? 
Cidades como Brasília, Re- 

cife, Salvador, Porto Alegre, 

são todos mercados potenci- 

ais muito grandes para esse ti- 
po de segmento. O maior 

mercado potencial é São Pau- 

lo, que pode ter entre 400 e 
SO aeronaves. Qutras cida- 

des vão ter potencial menor. 

Mas estamos Falando de al- 

guns milhares de unidades no 
Brasil, dentro de um mercado 

potencial em torno de 50 mil 

unidades nos próximos 15 
anos no mundo. E um merca- 

do global muito grande, no 
qual o Brasil tem parcela sig- 

mificativa. E não é limitado só 
a São Paulo e Rio. Hã muitos 

exemplos de aplicações possi- 

veis e prováveis, inclusive em 
cidades que tenham não sõa 

necessidade como o apetite 

de criar essa solução, 

A mobilidade urbana mudou 

com a pandemia, muitas 

empresas aderiram ao regime 

hibrido de trabalho. Qual vai 
sero futuro clionte da Eve? 

Todos nós. O early adop- 
ter, ousuário inicial, nãone- 
cessariamente é o estereóti- 

poqueadota a tecnologia no 

começo ou a pessoa mais jo- 
vem. Pode ser qualquer um, 
inclusive pessoas com dife- 

rentes necessidades de lo- 

comoção e variadas faixas 
etárias, Mas como a Covid 

afeta a mobilidade urbana? 

Estamos vendo que o tránsi- 

to não vai desaparecer. In- 
clusive já voltou, de forma 
bem robusta, As cidades 

continuam crescendo, Com 
o trabalho híbrido, é possi- 

vel sair do Centroou da regi- 
ão do escritório e lr morar 

emalgumaoutrapartedaci- 
dade. Eai, aidaao escritório 

passa a ser quase uma mini- 

viagem de negócios. À mo- 
bilidade acrourhana faz 

mais sentido ainda, pois é 

algo que você não val usar 

todo dia 

Quem vai oferecer o serviço? 
E uma nuva fronteira para a 

aviação. Vai ser uma mistura, 

é um serviço novo: empresas 

aéreas, operadores de heli- 
coptero, ne shar ng compani- 

es. E uma mistura de diversos 

operadores, cada um traz 

uma parte do entendimento 

da equação. Existem merca- 
dos adicionais, como o deeva 

cuação médica. Outras apli- 

cações também são possiveis, 
mas é um mercado urbano, 

com voos dentro das cidades. 

Como nasceu a ideia de fazer 
um modelo inspirado em 

Ayrton Senna? 

Cresci nessa geração que te- 
ve aoportunidade de acompa- 

nhar a carreira do Senna de 

perto. Com a criação da Eve e 

esse mundo de mobilidade ur- 
bana, vimos uma possibilida- 

de ce dar um passo além, fazer 

um modelo inspirado no Sen- 

na. Tem uma beleza de ser 

inspiracional, trazer as 

Eraação 
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Prestes a decolar. Modelo de carro voador da Eve com des gnque leva a marca Ayrion Senna: para execubvo, centenas estarão nos céus de SP em poucos anos 

próximas gerações para esse 

mundo, para desenvolver no- 

vas soluções de mobilidade ur- 
bana é tecnologia. São marcas 
que misturam paixão com tec 

nologia. A Evetem DNA brasi- 

leiro, mas é uma empresa glo- 
bal. O Senna trazia isso, de ter 
aorigem no Brasil e uma parti 

cipação no mundo. 

À empresa fez voos-teste no 
Rio para simular a rota entre a 

Barraco Galeão usando 
helicóptero, A rota é viável? E 
qualseriaopreço? 

Esse tipo de rota não só é viá- 
vel como provável. Opreçoera 
a partir de R$ 99, para enten- 

der um pouco mais. Qual vai 
ser o preço final? Provavel- 

mente custará um ERACO TrNLIS 

Q 
“E uma nova fronteira 
para a aviação” 

“Nem todo mundo vai 
sobreviver q essa 

corrida. O que a gente 
traz de diferencial? 
No outro dia, alguém 
brincou (Ju Ê como 

fazer uma start-up na 
casa da mãe no 

Leblon. Esse 
background da 
Embraer faz toda 

a diferença” 

queotransporte terrestre, mas 

você tem um ganho de tempo 
muito grande. Parte da razão 
pela qual estamos fazendo isso 
é para entenderonde vocêtem 

que mexer na operação. Isso 

vale inclusive no solo, pois, se 
avi! chegar no ae roponto ver 

de sair e dar a volta, já perde 
parte do ganho. O passageiro, 

aochegar de carro, bicicletaou 
até de patinete, precisa fazer a 

transição para o veiculo de ma- 

neira simples e integrada, sem 
Criar uma CoSpera PRATA pregar 

um voo de 15 minutos. E do 

mesmo jeito que tem Barra- 
Galeão, poderia ter Barra-Zo- 
na Sul, Zona SutTiqucaou Vila 

Isabel Em São Paulo, essa rota 

para o aeroporto é bem típica, 
como Guarulhos-Centro, Pi- 

nheiros, Morumbi, ou até Alp- 

haville, ou descerparaolitaral, 

como Santos. Guarulhos-Fa- 
ria Lima faz todo o sentido. 

Dependendo do trânsito, pode 

levar uma hora e meia de car- 

ra. Não é substituir amobilida- 

de terrestre, mas trazer a op 
ção para quando precisar. 

Como serãa infraestrutura? 
Vai pousar em um prédio 

especifico? Quandohaverá 
um mercado no Brasil? 

Ele pode usar o espaço fisico 

do heliponto. À ideia não é 

pousar na rua, não é um carro 
por aplicativo. À ideia é que se- 
ja integrada a outros modais, 
Podem ser belipontos conver- 

tidos ou áreas novas. Estacio- 
namento é uma coisa que está 

se estudando. Nossa visão de 

futuro é a seguinte: você para 

para pensar o que a Internet 

fez, como mexeu na 
nossa vida. 

consegue ter 
conteúdo de 

um jeito sim- 

ples, integrado 

e barato. Mas 

tem muita tec- 

nologia por 

tras disso: fibra 
óptica, satélite, 

SG. Nossa ideia 

é trazer isso pa- 

ra o nmundo fisi- 

co, a que a 

Você 

gente chama de internet da 
mobilidade. Ter pessoase beris 

indo de À para B de um jeito 

simples, integrado, barato, 
com várias soluções: desde a 

micromobilidade ao carro au- 

túnomo, ao eVTOL, Estamos 
falando em entrar nesse servt- 

oem 2026, está mais pertodo 

que E ece. O Brasil pode ser 

um dos primeiros hugares ade 
senvolver esse mercado, não 

bem razão para não ser. 

Comovaisero treinamento do 
piloto? 

A ideia é começar com pilo- 

to e, no longo prazo, ir para 
uma aviação autônoma, Exis- 

tem várias possibilidades ck 

simplificar a operação: ele é 

mais fácil e simples de voar do 
que um helicóptero O flight 

by wire, o voa por computa- 

dor, tica muito simples para o 
piloto. Não tem que pensar 

emcada aspectodovoa. Masé 

um piloto certificado, tem 

que passar por uma homolo- 
gação, como qualquer outro 
profissional. Isso ajuda inclu- 

sive a resolver a falta de pilo- 
tos para as empresas aéreas 
Você pode começar sua car- 

reira no eVTUL e depois se 

tornar um piloto de compa- 

nhia aérea. 

No momento há uma corrida 

tecnológica para desenvolver 
esse tipo de aeronave. AChina 

anunciou recentemente seu 

próprio projeto. Há espaço 
paravários “players ? 

Nesse COMeço, ter todas 

essas diferentes empresas 

ajudou a alavancar um mer- 
cado que é novo. Nem todo 

mundo vai sobreviver a essa 

corrida. Então há, sim, uma 
tendência natural de muitos 

ficarem pelo caminho. Al- 

guns vão sobreviver. O que a 

pentetraz de diferencial? No 
outro dia, alguém brincou 

comigo que é como fazer 

uma start-up na casa da mãe 
no Leblon, Esse background 
da Embraer faz toda à dife- 

rença. É meio século de his- 
tória desenvolvendo e entre- 
gando aeronaves muito 
bem-sucedidas nos seus res- 

pectivos mercados. Então 

mobilidade aerea urbana é 

um passo natural, Tem to- 

do esse DNA por trás. Não 
basta desenvolver e certih.- 

car o veiculo, tem queolharo 

sistema: treinamento de pi- 
loto, ma nutenção, Operação, 

estamos desenvolvendo um 

sistema de controle de trábe- 
go aéreo, uma solução para 

mobilidade aérea urbana. 

Tudo isso nos coloca em uma 

posição para sermos um dos 
lideres desse mercado. 

Vão ser produzidos no Brasil? 
Ainda tem um tempo para 

decidir isso, mas é natural, é 
esperado que boa parte de- 
les seja produzida aqui sim. 

Recentemente, um banco 

atribuiu um quarto do preço 
da ADR (recibo de ação) da 
Embraer à Eve. Aeletrificação 

é caminho sem volta para o 

setor aéreo? 
Sustentabilidade é cami- 

nho sem volta. Se você vir os 

acordos da lata (Associação 
Internacional de Transporte 

Aéreo) para ser carbono neu- 
tro até 2050, éalgo que já está 

ai. Durante a Covid, viu-se na 
sustentabilidade um cami- 

uho para a recuperação da 

economia global. Quando fa- 
lo em neutralidade de carbo- 

no, tem de olhar toda a ca- 

deia. Tem de pensar o que vai 

acontecer com a bateria, à 

manufatura, 5€ 0s processos 
são ambientalmente susten 

táveis, deonde estão vindo-us 

materiais. Dai parcerias in- 
clusive com empresas de 

energia, como à EDP. Jávino 

conceito de inovação disrup- 
tiva? E basicamente aplicar 
soluções e tecnologias que 
ainda não estão prontas para 

o core do seu mercado, Esta- 
mos muito longe de substi- 

tuir um jato comercial que le- 
va centenas de pessoas a mi- 

lhares de quilômetros por 
um avião puramente elétri 

co. A tecnologiaainda não es- 

tá lã. Mas por que não fazer 
uma aeronave que vai logo ali 
e leva só algumas pessoas? O 

caminho da sustentabilidade 

e da neutralidade de carbono 
não tem volta. E excelente 

negócio, abre oportunida- 

des, e eu moro nesse planeta, 
acredito que a gente precisa 
Lazer 1550. 
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Negócios focam 
na diversidade e 

combinam lucro 

e impacto social 
Pequenas e médias empresas apostam 

na demanda por produtos e serviços 

ligados a causas de grupos identitários 

TULIA DIA 
pia sis ogiabo come 

ao está na pauta 
do dia nas empresas e 

também na vida dos consu- 

midores, cada vez mais inte- 

ressados no tema. De olho 
nisso, pequenos e mé dios 

empreendimentos veem os 
números crescerem mais rá- 
pido com produtos e servi- 

ços para nichos identitários. 

A intenção de abrir merca- 
do para o artesanato produzi- 
do por indígenas virou um 
negócio para Amanda Santa- 

na, fundadora da Tucum, que 
se tornou uma das primeiras 

lojas virtuais na venda desse 
tipo de produto, com a ajuda 

das redes sociais. 
O marketplace criado por 

ela [az a ponte entre 2,6 mil 

artesãos de mais de 40 gru- 
pos indígenas e consumido- 
res interessados em artefatos 

como cestos e esculturas — 
cada vez mais populares na 
decoração mu principalmen- 

te do Sul e do Sudeste. Nessa 

intermediação, ela organiza 
das encomendas à produção, 
dos pagamentos â entrega. 

A Tucum foi acelerada pela 
Programa Parceiros da Ama- 

zônia, que apoia iniciativas 

de desenvolvimento susten- 

tável. Coma crescente mohi- 

lização em defesa de direitos 

ameaçados dos povos indipe- 
nas, à procura disparou. Fo- 
ram 2,5 mil itens vendidos sú 

neste ano, o que significou 
dobrar o faturamento em re- 
lação a 2020. No ritmo arual, 

Amanda espera triplicar a 

marca em 2022, com 7,5 mil 

vendas. Os consumidores, 
60% das classes Ae B, che- 

gam à loja virtual principal- 
mente para Apotar a Câuisa 

que inspirou o negócio 

— Temos um grande pú- 
blico estrangeiro nos procu- 

rando, Nossa próxima meta 
é garantir acaptação de re- 

cursos para abrir lojas físi- 
cas no Rio e em São Paulo — 

conta Amanda, que espera 
conseguir R$ 1,5 milhão pa- 

rá a expansão. 
Para os indigenas. que fi- 

cam com 70% do valor das 
vendas, à Tucum se tornou 

uma fonte de renda que aju- 
daa preservar as áreas flores- 
tais que ocupam e garante a 
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Por uma boa causa. Amanda Santana, sócia fundadora da Tucum. loja on-lne que une artesãos aos interessados em artefatos indipenas: pauta virou negócio 

subsistência de famílias che- 

fiadas por mulheres indige- 

nas, que são sete entre cada 
dez artesãos na plataforma, 

DE VOLTA AOS CASAMENTOS 

E no ano em ue se comple- 
ta uma década do direito à 

união civil entre pessoas do 

mesmo sexo garantido pelo 
Supremo Tribunal Federal 

(STF), o economista Rossa- 
no Gastaldo recupera os 
prejuízos provocados pela 
pand emia na That's Amore, 

que se proclama a primeira 

empresa de organização de 
casamentos voltada para 0 
público LGBTOIA + do pa- 
is. Ele criou o negócio em 

2013, em Porto Alegre, e 
desde então já realizou 75 

casamentos homoafetivos. 

Costumavalazer 15 porano, 
mas teve todas as cerimôni- 

as de 2020 canceladas pela 

pandemia. Agora, com a de- 

manda represada, ele vol- 
tou às festas. Foram quatro 
este ano, e 11 estão agenda- 

das para 2022. 

Ele oferece um serviço per- 

sonalizado, Cop uma ELJutpre 

majoritariamente gay, que 
acompanha os clientes por 

seis meses e-cuida de cada de- 
talhe aré o grande dia. 

— Nossa expectativa é ao 

menos voltar ao nivel de 

2018 — diz Gastaldo. — 
Com o reconhecimento do 

5 TF, conseguimos entrar no 

mercado mostrando a ca- 

sais gays que eles podem 
deixar de ser apenas convi- 

dados nos casamentos e se 

tornarem protagonistas. 

Para Michael França, pes- 
quisador em Economia So- 

cial do Insper, o crescimen- 
tode negócios voltados para 
a diversidade acompanha 
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mudanças nas preferências 

do consumidor. Preço nem 
sempre é o principal fator, 
principalmente para o pú- 

blico mais envolvido com 

causas sociais, que geral 

mente tem nível educacio- 
nale poder aquisitivo mais 

altos. Ele também destaca a 

maior atenção desse públi- 
co à diversidade na publici- 

dade e no corpo funcional 

das empresas. 

INGLÊS E CULTURA AFRO 
Já a Ebony English é um cur- 
so de inglês criado em 2008 
que ajuda a inserir estudan- 
tes negros no mercado de tra- 

balho, preenchendo uma das 

principais lacunas no curri- 
culo que os deixa em desvar- 

tagem na concorrência com 

os brancos, que geralmente 
vem de familias de melhor 
condição socioeconômica. 

Além dos 180 alunos matri 

culados, capacita funciondri- 

os de empresas de TI. 
O sócio-fundador da 

Ebony, Rodrigo Faustino, diz 

que a empresa foi pioneira 

em ensinar inglês como foco 
em culturas atro-brasileiras. 

E permite o primeiro conta- 

to com música, literatura e 

filmes relacionados à diás- 

pora africana no ensino de 

inglês. Em 2021, a Ebony 
cresceu 15%, e em 2007 0 fo- 
co será o setor corporativo. 

Dos 90 alunos desse seg- 

mento, 20 são patrocinados 
pelo Spotify. O próximo pas- 
so, diz Faustino, é virar uma 

edtech, como são chamadas 

start-ups de educação: 
— Temos 50% a mais de 

prospecção de empresas no 

próximo ano. já estamos re- 
cebendo consultas de gran- 
des nomes do mercado. 

Parques aquáticos: residenciais com cara de resort 
Bem-vindas no calor do Rio de Janeiro, as piscinas estão de volta com um conceito mais moderno e sofisticado 

MORAR 
calor doverãono Rio 

de Janeiro sempre foi 

um convite a um banho de 

piscina —melhor ainda se 
for no condomínio em que 

se mora. Mas incorpora- 

doras e construtoras que 
investem na cidade têm 

ido alême inserido nos no- 

vos projetos raias e brin- 
quedos, hidromassagem e 
piscinas com borda infini 

ta. São os residenciais com 
parques aquáticos, itens 

de lazere cara de resort. 
No Orvgcem Acqua Ho 

me, da RJZ Cyrela, na área 

do campo de golfe olimpi- 
co,naBarrada Tijuca ace- 

reja do bolo é uma pool 
house. São três cabanas, 

com ar refrigerado, cook- 
tops frigobar, sofás, televi 

são e uma piscina privati- 

va para o morador chamar 
de sua. As pool houses fi- 

cam em lâmina d'água de 

dois mil metros quadra- 

dos, que também abriga 
prainha, piscina para 
adulto e rala de 50 metros. 

Em outro residencial da 
incorporadora, o Latitud 
Condominium Desigm, no 

mesmo bairro, à piscina 
infantil do parque aquáti- 
co é maior do que a de 

adultos e hã um brinque- 

dão só para a garotada. Ca- 
da um dos dois empreen- 

“A relação entre 
o metro quar lrado 

da piscina 
e onúmero de 
moradores é um 
diferencial fabuloso. 

É isso não vai 

encarecer o 
condomínio, a pesar 

da exclusividade 
que oferece” 

EDUARDO CRUZ 

Sócio da Itten 
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dimentos tem 204 unida- 

des, inclusive coberturas. 

— Com a dificuldade 
para se encontrar terre- 

nos grandes, em especial 

na Zona Sul, as piscinas e 

áreas de lazer em geral 
acabaram sendo reduzi- 

das. Mas agora estão vol- 

tando com um conceito 

mais moderno e sofistica- 

do. Os clientes reparam 

nesses diferenciais diz a 

gerente de Produto da RJZ 
Cyrela, Christiane Nava. 

Mesmo na Barra, onde à 

grandiosidade das áreas de 

lazer molhadas sempre foi 

ee ERAS Exa 

e ai O 
To Ape o ê SE q O 

um diferencial, hã novida- 

des. Nos três condomínios 

do Nha Pura, da Carvalho 
Hosken, hã piscinas de 

borda infinita e aquecidas, 

deck molhado e hidromas- 

sagem. Já no Be. Peninsula, 
da Canópus, com 304 uni- 

dades, a lista de equipa- 

mentos inclui até um 
snack bar aquático. 

-— () parque aquático faz 

muita diferença em uma ci- 

dade de clima tropical co- 
moo Rio, em especial para 
famílias com crianças. E, 

como ele já vem planejado 

desde o início, não encare- 

ELLCIRE LA OTA ARCO 
ED a 

“ai light e o Spotlight, totali- 

zando 256 unidades. 

| 
| 

Lazer 

Tg uUGes 

team em anhbo es 

U dpuadedoism 

gtros quadrados 

cabriga prainha 

ce nem o valor do aparta- 

mento nem o do condomi- 

nio — observa o superin- 
tendente Comercial da Ca- 

nopus, Thiago Hernandez. 

DECK MOLHADO 

No Jardim Botafogo, par- 

ceria do Opportunity 

Fundo de Investimento 

Imobiliário com a Perfor- 
mance, a área de lazer tem 

nove milmetros quadra- 

dos, o que permitiu fazer 
um parque aquático com 
piscinas e deck molhado. 

Até agora, foram lançados 
dois residenciais, o High- 

— À raia de 25 metros, 

por exemplo, é um equipa- 
mento básico. Os clientes 

sempre pedem, mesmo em 
residenciais menores. No 

Jardim Botafogo, porém, 

conseguimos criar uma es- 
trutura de Barra da Tijuca 
em plena Zona Sul, graças a 

um terreno de dimensões 

pútoo Comuns Ná região 

afirma a gestora do Oppor- 

tunity Cristina Gravina. 

Ao que tudo indica, de 

pois da fase dos condomini- 
es-clube e dos condonúnios 

com parque aquático, o hu- 
turo trará a era das piscinas 
com muita sofisticação e ex- 

clusividade. O Praia Resi- 

dencial Mar, da ltten, na 

Praia do Pepê, terá apenas 
34 unidades e todas as co 

modidades aquáticas de um 

residencial maior, comoraia 
de 25 metros e hidromassa- 

gem integrada ao spa. 
— A relação entre o me- 

tro quadrado da piscina e 
onúmero de moradores é 

um diferencial fabuloso. 

E isso não val encarecer q 
condomínio, apesar da ex- 
clusividade que oferece 

— garante Eduardo Cruz, 

socio da lten. 

A publicação de INorar 

Bem retornará no dia 

9.1.2022. 

+ 
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DEFESA DO CONSUMIDOR 

Ri.na Avenida Rio DÍVIDAS VENCIDAS 

ONDE RECLAMAR 

Economia | 29 

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) atende pelo ste ww anac. gowbr ou pe a Ouvidora 0800-725-4445 (24h) 

ou pe'os telefones (61) 3314-4154 e 3314-4157 (das Bh às LEh) 

AGUA E ESGOTO eespoto do estado. Além 

Mutirão para de descontos, as conces- 
parcelamento stonárias oferecem o 

Eri parcelamento da divida 

das dividas em até 100 meses. Para 
participar darenegocia- 

mms St Abertas até cão on-line, preencha o 

quarta-teira, dia 22. as formulário no link bit ly/ 
inscrições paraomutirão mutirão das aguas À 

doProcon-RJderenego- renegociação presencial 

ciaçãodedindascomas  serdentrelQe la de 

concessionáriasde água  janeirona sede do Procon- 

Branco, 25,no Centro Banco do 

rins Brasil amplia 
a a renegociação 

Duque-de Caxias e 

Bangu. Cedae, Zona mo) Barco do Brasil 

Deste Mais, Águas de vatestender o seu muti- 
Jutumaiba Águas de rão de renegociação de 
Niterói, Protagos é dividas até 30 de dezem- 

Aguas do Rio já confir- bro Os descontos che- 
maram a participação gama 95% para liquida- 

Suspensão da 
Itapemirim deixa 
centenas sem voar 
Anac intima a companhia aérea, e governo diz que reembolso 
precisa ser imediato. Empresa tinha 480 voos programados 

LUCIANA O ASESTRO, EDILSON 

DANTAS, JOÃO SORIMA E 

MLAPMDEL VEM TINA 

pesrerrdiho gia poe ey 
EX GÃDRINEO CRS SÉ ua 

O cancelamento dos voos 

pela Itapemirim Trans- 
portes Aéreos(TTA), naúltima 
sexta-feira — quando a empre- 

sateve o Certificado de Opera- 
dor Aéreo suspenso pela 
Agência Nacional de Aviação 

Civil (Anac) — pegou passa- 
geiros e órgãos de defesa do 
consumidor de surpresa, cau- 
sando filas, protestos e muita 

incerteza e confusão nos aero- 

portos, esper ialmente en 

Guarulhos (SP). 

à Anac intimou a aérea à 

prestar assistência ã0s passa- 

geiros e destacou o dever da 

empresa de fornecer infor- 

mações atualizada sobre as 
ações previstas para honrar 
os bilhetes vendidos e reaco- 

modação dos consumidores. 

Segundo a agência, entre on- 
teme o próximo dia 31,a ITA 
tinha 480 voos programados. 

U Procon-SP já avisou que 

notificará a aérea a prestar 
esclarecimentos e que po- 
derá multá-la. 

— Trata-se de uma gravissi- 
ma violação ao direito do con- 

sumicdor que, deverá acarretar 

uma pesada multa — anteci- 

pou Fernando Capez, diretor 
executivo do órgão. 

Lilian Brandão, diretora 

do Departamento de Prote- 
ção e Defesa do Consumi- 
dor (DPDC), árgão do Mi- 
nistério da Justiça, diz que, 

desde outubro, monitora a 
ITA por piora nos indicado- 

res de atendimento a consu- 

midores que buscavam a 

plataforma Consumidor- 
govrbe nos registros de re- 

Clamações nos Procons. 
Segundo Lilian, três reu- 

niões foram realizadas nas 
últimas semanas com a em- 

presa para que fosse apre- 
sentado um plano de me- 

FABIO MURAKAWA 

Confira quais 
são os direitos 
dos passageiros 

> Informação: intermediação 

Ospassapeiros  podeaconá 

devemser los para realo- 

avisados do cação ou reem» 

cancelamentos bolso, poiselas 

orientados têm responsa 

sobre como bilidade. 

proceder 

> Onde se 

> Ajuda: Se informar: À 

estiver no empresa é 

aeroporto, o obrigada a 

consumidor manter infor: 

tem direito a mações osten- 

facilidadesde  sivasnosseus 

comunicação.  canaisde 

almentaçãoe atendimento. 

atétrasladoe Atéapora no 

hospedagem, entanto alTA 
conformes forneceu 

situação. aperias um 

e-mail para 

> Reacomoda comunicação 
ou reembolsa: 

segundo o > Oque fazer. 

DPDC, alei O primeiro 
M.0B4 que passo é procu- 

Cro regras rar a empresa. 

especiaisparaa documentar 

pardemia em se guardar 
vigor até Il de todos os pro- 

de dezembro. tocolos. Se 

nãouale paraa não houver 

TA Aempresaé solução. 

obrigada a orientação de 

reacomodar 0 Anace DPOC é 
consumidorem registrar 

outra aérea, queixano 

realocar em Consumidor 

outro meio de povbr O 

transporte ou próximo passo 

reembolsadode irá Justiça. 

imediato, o Nesse caso, é 

clenteescolhe fundamental 

ter compro 

> Agênciase vantes de 

sites: Quem pastos e prefu- 

COMPprou passa  Iz05 provoca 

gemporagêns  dospelocan: 

ciagusites de celamento. 

lhoria, o que não chegou a 

ser feito. Ela afirma, no en- 

tanto, que os passageiros 
que tiveram seus voos can- 

celados pela ITA não terão 

de esperar 12 meses pelo 

reembolso, como prevê a 
lei 14.034, que criou regras 

específicas para a pande- 

mia é está em vigor até 31 
de dezembro. 

— Esse cancelamento na- 
da tem a ver com a pande- 

mia. A empresa terá de rea- 
comodar os consumidores 

ou reembolsá-los imedia- 

tamente. Asolução precisa 
ser rápida, até pela época 
doano —destacaa diretora 

do DPDC, acrescentando 
que a ITA não informou o 
Órgão sobre a suspensão 

das atividades. 

SEM NENHUMA ASSISTÊNCIA 
O engenheiro de produção 

Cristian Richard Nogueira, de 

25 anos, não recebeu informa- 
ção ou assistência da empresa, 
ontem, em Guarulhos. 

— Quando cheguei, a últi- 
ma funcionária estava sain- 
do da sala da Itapemirim. 

Ela disse que tinha recebido 

uma ligação da superior 
imediata avisando que a em- 
presa tinha falido e que era 

para deixarem os postos de 

trabalho. Desde então, es- 
peramos uma posição. Não 
apareceu ninguém da Hape- 

mirim, nem do próprio ae- 
roporto. Depois de algumas 
horas, veio a recomendação 

de enviarmos um e-mail — 

conta Nogueira. que ia pas- 
sar o fim de ano com a avó, 

em Porto Alegre. 

Advogada especializada 

em turismo, Luciana Athe- 
niense diz que a falência da 

companhia seria a pior noti- 

cia para o consumidor: 
— A empresa apresenta vá- 

rios indícios de estar em difi- 

culdade. não está pagando 

funcionários, suspendeu vo- 

A Itapemirim quebrou quando 
meu avião taxiava na pista” 

a sexta-feira, 17 de dezem- 

bro, chego ao Aerporio 

Intérnacional de Brasilia às 
HhlOm, meiahora antes do 
embarque para São Paulo, 

para passar o Natal com a 
família. Começava uma jor- 
nada de quatro horas que não 

me levaria à hugar algum. 

O painel informa queo 
voc 5657 da Itapemirim 
sairá do portão 12. 

Par volta das 18h10m, di- 

zem quea funcionária da 
Itapemirim teria comentado 
que o voo atrasariã uma hora. 

No totem, as inf Orações 

sobre o voo 5657 desaparece- 

ram. Mas, de repente, o siste- 
ma de som amunciao embar- 
que no portão 12. 

As 18h40m, uma hora 

a ps o previsto, estamos 

instalados. Mas o avião não 

ção avista de dividas indo a uma agência AS VESPERASDONATAL desde defesado 
vencidas Paraquemnão fisica, pelos canais gá dias para consumidor e Febra- 

puder papar de uma só digitais — site, aplica- compras ban para garantir 

vez, há descontos em trvo. WhatsApp (bl i compras mais segu- 

taxas dejuroseparcela-  4004-0001)— ou ri ras emenos proble- 

mento-em até 100 me- pela Central de Aten- mas noano novo É 

ses. Todos os chentes dimento (4004-001 / mmm—Hirida VA ás COM" preciso ter emmen 

que estiverem com 0800 729 0001) As pras para o Natal? Na te porêm. que os 
dividas vencidas enão corlições valem para páginaon-linedaDetesa riscosdegolpeeos 

papas podemprocuraro dividas decrádito (elo bo/3]0FQDdj estão problemas com 

BE para buscar uma pessoal cartão. reunidas cdorientações  prazodeentrega 

solução de pagamento, cheque especial efr de especialistas. entida- aumentam naépoca 

Em Guarulhos. Muitas llase nenhuma assstência aos passaper os gue tiveram os voos cancelados pela Hapermrim 

Guichê vário. Em São Pao, Raquel SoREer não consegue embarcar para Savadar 

os. Entrar em falênciaéopior, 

is 0 consumidor entra no 

im da fila de credores para re- 
ceber o que lhe é devido. 

O presidente do Sindicato 

Nacional dos Aeronautas 
(SNA), Ondino Dutra, não 
fala em demissão ainda, 

mas afirma que os salários 

estão atrasados. 
A representante óptica Ra- 

quel Borges, de 30 anos, teve o 

voo de quinta-feira suspenso, 

sob alegação de quea aeronave 
estava lotada. Na sexta, che 

gou a ser realocada em outro 
voo da TA para Salvador, onde 
nora, mas não embarcou; 

— Mas quando cheguei 

aqui (Guarulhos ) já estava 

tudo fechado — conta. 

semove. Uns 20 minutos 

depois, o comandante avisa: 

— À empresa que faz o car- 

regarnento está em operação 

padrão, e 1sso está atrasando à 

nossa decolagem. 

Pouco antes das 20h, a 
dErOnavVE COMEÇA d taxiar. 

Só que o avião para nova- 

mente. A essa altura, amigos 
1á haviam me avisado por 
WhatsApp que a Hapemirim 

suspendera suas operações. 
Nova movimentação. Mas, 

em vez da pista de decolagem, 
gavião val para uma área 

Emnota, a ITA diz lamentar 

oocarrido cestar trabalhando 
para reacomodar seus passa- 

geiros, informando dar prio- 

ridade a quem está fora da d- 
dade de domicílio. Segundo a 
empresa, aqueles que estão 
na cidade onde moram terão 

prioridade no reembolso dos 
valores pagos. 

DOCUMENTE SUA QUEIXA 

Após varias tentativas sem 

sucesso de uma solução 
com a ITA, as estudantes 

mineiras Maria Helena Pe- 

reira e Gabriela Tardieu de- 
cidiram entrar na Justiça. 

— Compramos, em 24 de 

junho, as passagens para 

passar o Ano Novo em Na- 

isolada do aeroporto. Novo 
anúncio do comandante: 

— Senhores passageiros, 
informo que por determina- 
ção da Anac, este voo foi car 
celado. Pedimos desculpas. 

Já são quase 21h, eo trans- 
porte até o terminal é feito de 
óúnibus, Ali, funcionários do 

aeroporto ouvem as queixas, 

sem poder resolver nada. Um 
deles onenta os passageiros | 

PRCHOLLEADETIL CIULTAS Cita Ephd- 

nhias para tentar realocação 
em algum voo: 
—Não tem mais nenl aa 

tal, Samos oito, e só desco- 
brimos que não teria voa 

quando uma amiga tentou 

comprar passagem no mes- 
mo voo e, ao buscar, viu que 

estava cancelado. Foram se- 
manas tentando contato 

com a ITA até decidimos 

comprar outra passapem 
para não perder tudo que 

haviamos pago. Vamos à 
Justiça —diz Maria Helena. 

A orientação daem presa é 

que passageiros com via- 
pEns programadas entrem 

em contato pelo e-mail fale- 

comaitagivoecita.com.br 

antes de tentar o check-in 
on-lineouiraos aeroportos, 

Outra apção, dizalTA, é re- 

correr à agência de viagem. 
Igor Britto, diretor de Re- 

lações Institucionais do Ins- 

tituto Brasileiro de Delesa 

do Consumidor (Idec), res- 

salta que agências de via- 

gens e sites que intermedi- 

am venda de passagens têm 
responsabilidade solidária 
nesse caso, e podem ser aci- 

unados para reacomodação 

ou rosie pelo passagei- 
ro. E acrescenta: 

—É importante que os pas- 
sageiros registrem ofticial- 

mente, por canais da em pre- 

sa ou de órgãos de defesa do 

consumidor, sua queixa, pe- 

dido de reembolso e demais 
prejuizos, para, se necessá- 

rio, provar em juizo que de- 

ram oportunidade à compa- 

nhia de resolvero problema, 

funcionário da Itapemirim no 
armporta, À empresa deixou 

de operar no Brasil, Não tem 

mais nada que eu possa fazer. 
Em uma rede social, desa- 

bafo: "Moro em Brasília. Vou 

pedir uma pizza e dormir no 
quentinha. À mesma sorte 
não terão famílias e pessoas 

que viajavam parao Ria, 5P e 
outras conexões, largadas 
literalmente ao relento. A 

orientação da Ai LC, CM resu- 

mo, é: sevirem: 

Fabio Murakawa é repórter 
do Valer Econômico 
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PRESIDENCIAIS CHILENAS 

ENTRE PASSADO E FUTURO 
Eleições no Chile põem em jogo o destino 

ANDRÉ DUCHIADE 
andre duchas dedbegiobo cor be 

uandoos chilenos forem às 
urnas para o segundo tur- 

no hoje, estará em jogo bem 
mais do que apenas a escolha 
de seu novo presidente. Aode- 
cidirem entre Gabriel Boric, 
da esquerda, e José Antonio 

Kast, da direita radical, os elei- 
tores vão ter influência decisi- 
vasobre o destino de processos 

de transformação desencade- 
ados há dois anos, quando 
imensas manifestações nas ru- 

as aparentavam exprimir uma 

insatisfação generalizada com 
o modelo econômico e social 
herdado da ditadura de Augus 

to Pinochet (1973-1990). 
Por ora, é possível dizer que 

o pais já vive um novo alinha- 
mento político. Tanto Kast. 

um ex-dirigente da União De- 
mocrática Independente 
(UDI) que deixou o partido 
em 2017 para lutar contra “o 

politicamente correto”, quan- 
to Boric, um exlider estudan- 
til de 35 anos cuja carreira se 

tez à margem dos partidos tra- 
dicionais de centro esquerda, 
correspo andem a um novo 

equilíbrio de forças, com um 
centro esvaziado e uma polari- 
zação intensa. 
A ascensão meteórica de 

Kast, baseada na promessa de 
ordem e no temor à instabili- 
dade, desfez a narrativa, muito 
difundida, de que sentimentos 

ressistas tinham se torna- 
do imbatíveis no Chile, Seu 
crescimento não só significou 

uma reorganização do campo 

da direita, debilitado sob a li- 
derança impopular de Sebasti- 
àn Pifiera, A emergência do 

candidato do Partido Repubili- 
cano constituiu, 20 mesmo 
tempo, uma tentativade retor- 

Do ao passado, com a reabilita- 
ção do legado de Pinochete a 
inserção do Chile em uma no- 

vadireita internacional, muito 

à vontade na internet, “anti- 
globalista” e provocadora. 

NOVA CARTA EM JOGO 

O mero fortaleci- 
mento do candi- 

dato |á traz um 

baque para a Con- 
venção Constitu- 
cional que agora 

reclige uma nova 

Carta, a solução 
encontrada para a 
crise política 

de 2019: 

Q 
“Simbolicamente, à 

ascensão de Kast é algo 
que não se esperava 

Carlos Melênder, do Centro 

de Estudos de Conílito 

a Coesão Social 

"As causas do 
descontentamento de 
2019 seguem presentes 

e não desapareceram. 
Pode ser muito perigoso 

“ fingir que nada ocorreu 
no Chile e que o país 
pode voltar ao estado 
pré-agitação social” 

Gabriel Negretto, Universidade 
Católica do Chile (PUC-Chile) 

“Se Kast ganhar, frente 
a qualquer protesto, a 
situação provavelmente 
será militarizada 
e criminalizada, 
em um cenário 

mais exacerbado 

do que em 2019” 

Julieta Suárez Cao, da PUC-Chilo 

— Simbolicamente, sua as- 

censão é algo que não se espe- 
rava. À narrativa predominan- 
te dos deputados constituintes 

é de que todo o Chile gostaria 

de uma mudança constitucio- 
nal, queoChilehaviaidoparaa 
esquerda e o modelo neolibe- 

ral havia fracassado— afirmou 
ao GLOBO Carlos Melêndez, 
do Centro de Estudos de Con- 

fito e Coesão Social (Coes). 
Formada em julho e com 

prazo de nove meses, prorro- 
gaveis por mais três. a Conven- 

GUGA CHACRA 

os trouxe o medo de volta a NY 
MAWES  Comnavacepado coronávirus, cidade tem de novo máscaras na rua elas de testes 

ção, composta majornitaria- 
mente por forças progressi Kg 

tas, avança lentamente, com 

desafios de organização. A 
composição do novo Congres- 
so eleito em novembro, muito 

fragmentado, torna imprová- 
vel uma extensão de sua dura- 
ção. O presidente não tem po- 
deres diretos sobre os constitu- 

intes, mas pode agir para facili- 
tar ou atrapalhar o órgão, pela 
oferta de recursos ou por de- 

clarações públicas. 

AMBIGUIDADE DE KAST 
Kast, que buscou moderar seu 

discurso durante a campanha, 
tem sido ambiguo sobre a 
Constituinte, após Dpar-se à 

ela no plebiscito que aprovou 

sua convocação, Na semana 
passada, disse que, se vencer, 
“a primeira coisa” a fazer será 

“tentar gerar mesas de diálogo 
coma Convenção . No entan- 
to, destacou que “senão respei- 

tarem o direito à liberdade de 

expressão, liberdade de culto, 
liberdade de educação, de pro- 
priedade privada, vou, dentro 

dos marcos legais (...), fazer o 
possivel para que [a nova Car- 
ta] seja rejeitar 

O temor de muitos no Chile 
é de que um eventual governo 
ultraconservador tente blo- 
q Liar cds transformações El 

pressas na Constituinte, seja 
dificultando seu trabalho, fa- 
zendo campanha pela rejeição 

da nova Constituição no ple- 

biscito previsto para o final do 
processo ou, após a sua eventu- 
al aprovação, travando o vasto 

trabalho legislativo necessário 

para sua regulamentação: 
— Se Kast ganhar, o seu 

trhunto vai ser interpretado co- 

mo um mandato para bloque- 
arçumoderar as mudanças. Is- 
so É muito perigoso, porque as 

causas do descontentamento 
de 2019 seguem presentes e 
não desapareceram, Pode ser 
muito peri- 

Empate técnico. 

Borlc (a esquerda) 

e kast se enfrentam 

hoje rasumas pela 

Presidência do Chile: 

pesguisas indicam 

disputa voto a voto 

goso fingir que nada ocorreu 
no Chile e que o país pode vol- 

tar ao estado pré-agitação soci- 

al —afirmau Gabriel Negret- 
to, cientista políiticoda Univer- 
sidade Católica (PUC-Chile). 
— Mas creio que a equipe de 
Kast tem inteligência política 
para entender que não pode 

adotar um bloqueio constar- 

te. Se o fizer, a reação pode 
levar auma grande instabili- 
dade política. 

Kast já declarou que, rente a 
um eventual retorno de pro- 
testos de massa, incluindo 
ações violentas — que, desde 

2019, munca deixaram de 
ocorrer, embora em escala 
menor — pode invocar medi- 

das de exceção, incluindo 
“prender pessoas em lugares 
que não sejam cadeias” 

— Frente a qualquer protes- 

to, a situação provavelmente 
será militarizada e criminah- 
zada, emum cenário maisexa- 

cerbado do que em 2019. No 

pior dos casos, a repressão das 
forças da ordem seria muito 
nais apressiva, E LshO ELI ria 

uma escalada de violência — 
disse Julieta Suárez Cao, cien- 
tista política da PUC-Chile. 

Repleta de promessas soci- 
ais, de promoção dos direitos 
clas minoriasede medidasam- 
bientais, a agenda de Boric, à 

despeito de eventuais obstácu- 

los para sua adoção, tem con- 
vergência significativa com os 

trabalhos da Convenção. 

Quando Kast ganhou no pri- 
meiro tumo, sairam em apoio 
a Boric as constituintes femi- 

nistas, lideres ambientais, 

constituintes independentese 
ativistas de minorias sexuais, 
O candidato várias vezes pro- 

meteu oferecer “apoio total” 
ao processo constituinte. 

Para Gabriel Negretto, a 

maior dificuldade de Boric se 
dá no âmbito eco- 

númico. 

Domingo 1912.2021] O GLOBO 

de seu processo de transformação social 
A inflação chilena é a maior 
desde 2008, e estima-se que 

quase 2 milhões de empregos 

tenham sido perdidos por cau- 
sa da pandemia, O Banco Cen- 
tral estima um crescimento do 

PIB neste ano entre 10,5% e 

11,5%, mas prevê uma desace- 
leração em 2022: 
— Os mercados deram si- 

nais claros de que temem um 
governo de Boric. Ele pode 
atenuar à instabilidade econóá- 

mica se moderar as demandas 

redistributivas ou de aumen- 
tos de impostos mais radicais, 

mas não se sabe se o fará — 

disse Negretto. 

ECONOMISTAS MODERADOS 

No segundo turno, Boric 

atraiu à sua equipe economis- 
tas respeitados próximos à an- 
tiga Concertação —a coalizão 

de partidos de centro-esquer- 
da que governou o Chile du- 
rante a maior do 

desde a mile cenicas: O) 
candidato mudou bastante de 
tom, deixando de lado uma lá- 
gica de refundação do pais. Se. 
no começo, falava em adotar 
“transformações profundas”, 
agora diz que seu projeto é pôr 

em práticaas“mudançasqueo 
Chile precisa”. 

-— Houve um reconheci- 
mento do quanto se pode mu- 

dar com as regras do jopoe a 
distribuição de poder no Con- 
gresso. Se Boric ganhar, não 

poderá passar grandes refur- 

mas, e isto dependerá da Cons- 
tituinte. A governabilidade se- 
rá complicada para qualquer 

um — alirmou Suárez Cao. 

Os candidatos aparecem em 
empate técnico nas pesquisas. 

Em um pais onde o voto é vo- 

luntária, a composição do elei- 
torado será um fator decisivo. 
Isabel Castillo, da Escola de 

Governo da PUC-Chile, ob- 

serva que candidatos extre- 
mistas como Kast muitas ve- 
zes têm um voto oculto, de 

sem boicota isas. 
+ — Boric, Ep lado, le- 
va vantagéns pelo maior 

apoio entre as mulheres. 
No Chile somos 

decisivas, 

poL Se r- 

mos mais 
numerosas. 

Tudo depende de como 

se mobilizem. Boric também 
tem muito apoio entre os jo- 
vens, masnão sabemos seirão 

votar mais Cu emo OUÍTAS VE- 

zes —disse Castillo. 

Mui E Se TO E 
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Pleito ajudará a definir novas alianças regionais 
Resultado da disputa entre Boric e Kast é aguardado com expectativa por candidatos que concorrerão às Presidências de 

Brasil e Colômbia em 2022, no que analistas enxergam como um termômetro para o que vem depois 
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Boric. Apo ádores do candidato esquerdista em Santini iria contribu ria para reforçar apenda de mtegração 

PAM AÍNA FRGLEINELO 
prega Mgprétro SS paes oem dh 

resultado das eleições de 

hoje no Chile terá, segun- 
do especialistas ouvidos pelo 
GLOBO, um impacto sim ahi- 

Co nos pleitos que ocorrerão 

em 2022 na Colômbia, em 

maio, e no Brasil, em outubro, 
completando uma sucessão 

de disputas para presidente 

que poderão dar novos contor- 
nas a alianças e articulações 

políticas na região. O desfecho 

da acirrada briga entre José 
Antonio Kast e Gabriel Boric 
pelo comando do Palácio de la 

Moneda é aguardado com 

enorme expectativa pelos can- 
didatos que se preparam para 

concorrer pelas Presidências 

colombiana é brasileira. 

Na década de 1990, a Améri- 
ca Latina se caracterizou pelo 

que muitos chamaram de uma 

onda neoliberal de governos 
de tendência conservadora, 
No início do século XXI, che- 

gouadenominada marédepo- 

vermos progressistas, de CE n- 

tro-esquerda, nacionalistas e 

populares. Agora, afirma Juan 
Tokathár, vice-reitor da Uni- 
versidade Torcuato Di Tella, 

na Argentina, “o que se espera 

não é uma nova onda, nem 
maré, porque nos últimos 
anos ficou claro que não acon- 

tecem mais movimentos da 

magnitude que vimos no pas- 
sado”. Mas, ressalta ele, “a elei- 

ção no Chile é simbolicamen- 

te importante”. 
— Nos últimos anos, vimos 

uma implosão do que poderia- 

mos chamar de expectativas 
centristas. O que vemos em 
Chile, Peru, Brasile Colômbia 

mostra isso. O centro esticada 

vez mais diluído. Paralela- 

mente, surgiu uma Internaci- 
onal reacionária, que é parte 

de uma Internacional reacio- 

nária global, formada por gru- 
pos que invocam um passado 
supostamente superior e mais 

estável — afirma Tokatlián. 

No Chile, o candidato da 
Frente Social Cristã repre- 
senta o crescimento e o for- 
talecimento dessa nova di- 

reita. Se Kast vencer, esse 

resultado certamente será 
utilizado por Jair Bolsonaro 

no Brasil, e pela direita co- 

lombiana, que no ano que 
vem tentará impedir a elei- 
ção do senador Gustavo Pe- 

tro, ex-guerrilhetro e ex-ali- 

ado na região dos governos 
de Venezuela e Cuba. 

A eleição presidencial chile- 

fia Sera, claramente, um ter- 

mômietro para as que virão de- 
pois. Nãoterá influência no re- 

sultade, já que em todos os pal- 
ses da região a política domés- 
tica mostra terum peso crucial 

e quase dominante nos pro- 

cessos políticos, mas haverá 
uma simbologia que deverá 

ser usada pelos candidatos na 

Colúmbia e no Brasil. 
Na visão de Daniela Cam- 

pelo, professora da Fundação 

Getúlio Vargas (EGV/Ebape), 
“mais do que impacto no re- 
sultado eleitoral nos pleitos de 
2022. 0 importante é pensar 

como os futuros governos po- 
derão, ou não, ajudar mama re- 
tomada da articulação regio- 

tial postertor”. 

— Dependendo das esco- 
lhasem cada país, poderá vir 

um periodo bom para a inte- 

gração na região, para reto- 
mar laços que foram corta- 
dos —afirma Campello. 

A professora lembra que a 

retomadaseria importante pa- 
ra que paises do continente 
desenvolvam estratégias con- 

juntas para encarar a disputa 
global entre China e EUA: 
— Estamos no fogo cruza- 

do entre chineses e america- 

nose nãoestamos discutindo 

como nos posicionariaos 

juntos — lamenta Daniela. 

Em sua recente visita à Ar- 

gentina, o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva conversou 

com à presidente Alberto Fer- 

nándezesua vice, Cristina Kir- 
chner, sobre sua ideia de reati- 

Q 

Kast, Comício de encerramento do ultraconservador na capital: vtôna favorecera eso reacionário, segundo analista 

var a União de Nações Sul- 

americanas (Unasul) e, tam- 
bém, de retornará Comunida- 

de de Estados Latino-Ameri- 

canos e Caribenhos (Celac), 
da qual o Brasil se retirou em 
março de 2020, Está claro que 

com Gabriel Boric e Gustavo 

Petro eventualmente no po- 

der, os governos de esquerda 
teriam uma agenda na contra- 
mão dos atuais governos do 
Brasil, Chilee Colômbia. 
A Unasul foi desarticulada 

nos últimos cinco anos €, se 

depender dos atuais presiden- 
tes, continuará no ireezer, A 

Celac, porsua vez, éhojeogru- 

po escolhido pelo presidente 
do México, Andrés Manuel 
López Obrador, para buscar a 
liderança regional, em alinha- 

mento com paises como Ar- 

gentina, Bolívia, Venezuela e 
Nicarágua. 

Em oposição a essa alian- 

ça, Brasile Colômbia, prin- 
cipalmente, pola da pre- 

ponderância da Organiza- 

ção dos Estados America- 
nos (OEA) e seu secretário- 
geral, ouruguaio Luis Alma: 

gro, reeleito com às votos 

fundamentais dos povernos 
Bolsonaro e Ivân Duque. 

“Estamos no fogo cruzado entre chineses 

e americanos e não estamos discutindo 

conto nos postetonarimos juntos 

Daniela Campello, professora da FGV/Ebape 

& historiadora chilena Va- 

lentina Verbal diz que Kasté 
aexpressão chilena do que 

Bolsonaro representa no 

Brasil, o partido Vox, na Es- 

panha, e o ex-presidente 
Donald Trump nos EUA. 

— Não sei até que ponto a 

eleição chilena pode provocar 
um efeito dominó, mas, se 
Kast vencer, será mais uma pe- 

ça dessa direita op alguns 
chamam de radical e populis- 
ta, uma peça dentro de um 

marco maior em todo o Od- 

dente —aponta Verbal, 

INCÓGNITA SOBRE ALIANÇAS 
Elaacredita que o candidato 

de extrema direita chileno 
“é produto da radicalização 

da esquerda, e que existe 

uma confusão sobre o que 

representa Boric, um diri- 
genteque hãalguns anos de- 

fendia a Venezuela, Cuba, é 

cujo principal aliado dentro 
de sua coalizão é o Partido 
Comunista”. 

— A ascensão de Kast foi 

possivel porque a esquerda 
passoua legitimar a violência e 

permitiu à penetração de um 

discurso de direita sobre or- 
dem e segurança, São ques- 
tões muito internas do Chile, 

mas, é claro, se Kast vencer es- 

sa disputa, para Bolsonaro o 
impacto simbólico será im- 

portante —diz a historiadora. 

Na reta final da campanha 
eleitoral chilena, tanto Kast 

como Boric moderaram suas 

posições e apresentaram pro- 
gramas de governo que, para 

muitos chilenos, estão “lava- 

dos”. São propostas modera- 

das, em ambos os casos, que ti- 
nham como objetivo ampliar 

oteto eleitoral dos dois etorma- 

los mais competitivos neste 

segundo turno, À incógnita, 
pensando em suas eventuais 
alianças na região, analisa 0 

chileno Patrício Navia, protes- 
sor na Universidade de Nova 

York, é saber o que farão am- 

bos em caso de chegar ao Palá- 
ciode la Moneda, 

— Kast seria uma boa noti- 

cia para a direita latino-ame- 
ricana, depois de derrotas nas 
eleições presidenciais no Pe- 

rue Honduras, em 2021, ede 

Donald Trump, nos EUA, em 

2020. Já uma vitória de Boric 
fortaleceria candidaturas de 

esquerda —afirma Navia. 

Em momentos em que are 

gião discute com preocupação 
asituação da democraciae dos 

direitos humanos em países 

como Nicarágua e Venezuela, 
eapós o fracasso da ofensiva li- 

derada por Trump. Bolsonaro 

e Duque contra Nicolás Ma- 
duro, em 2019, o resultado das 
eleições em Chile, Colômbia e 

Brasil também é esperado 

com ansiedade pelos governos 
venezuelano e nicaraguense, 
que se sentiriam muito mais 

contortáveis com triuntos da 

esquerda nostrês paises. 

Ômicron afunda esperanças 
de Natal normal em Belém 
Nova cepa fez Israel fechar fronteiras, sufocando turismo na cidade palestina 

Cy AFP 
BELEM 

Dr de dois anos vazios, 
os 228 quartos do Hotel 

Ararat de Belém estavam 

prontos para receber os turis- 

tas, masocoronavirus voltou A 

arruinar as esperanças de um 
Natal normal na cidade onde, 

segundo a tradição, nasceu Je- 
sus. Opinheirocom bolas dou- 
radas e a figura do Papai Noel 

decoram o grande átrio de 
mármore, mas a recepção do 
estabelecimento estã deserta. 

Aqui. como em outros ho- 

téis de Belém — cidade pales- 
tina da Cisjordânia — os res- 
ponsáveis nem se dão ao tra- 

balho deabriras portas. Asde- 
corações servem apenas para 
animar Os poucos huncionári- 

os que não foram demitidos. 
Os habitantes de Belém 

pensavam que haviam virado 

a página sombria do coronavi- 

rus depois de um Natal des- 
consolador no ano passado, o 

primeiro da pandemia Desde 

1º de novembro, turistas e pe- 

regrinos estavam autoriza- 
dos a voltar à Belém após Is- 

rael, cujo Exército ocupa a 
Cisjordânia e controla todas 
as entradas do território, 

abrir as portas aos visitantes 
vacinados. Porém, menos de 

um mês depois, quando os.co- 
mércios já haviam feito pedi- 

dos para repor os estoques e os 
hotéis estavam prontos, Israel 

voltou a fechar as fronteiras 

após a confirmação de um ca- 
so da nova variante Ômicron. 

DESEMPREGO DE 35% 

Desdées então, Agustin Shoma- 
li, diretor do hotel Ararat, ver 

fica "todos os dias as informa- 

ções sobre o aeroporto de Tel 
Aviv”, esperando sua reabertu- 
tados turistas, aúnica salvação 

para seu estabelecimento situ 

ado a poucos minutos da Basi- 
lica da Natividade, local do 

nascimento de Jesus, segundo 

atradição cristã. 
— À taxa de ocupação do 

hotel deveria ser de 70% para 

Delosos. Lojistas esperam turistas: 

o Natal, mas todas asrteservas 
do exterior foram canceladas 

— explica Shomali. 

Ele terá que se contentar 
com o turismo local, que, se- 

gundo ele, “não supera os 5H”. 

Neste ano, assim como no an- 

terior, a Missa do Galo sera re- 
servada a um circulo restrito 

artes ia pandemia, 3 Teilinespara 

de convidados da igreja e que 
deverão usar ináscara. 

Antes da pandemia de coro- 

naviras, mais de três milhões 
de pessoas visitavam Belém 

todo ano, em média. Esta cida- 

de, onde o Índice de desem- 

prego passou de 23% para 
15% em dois anos, foi afetada 

MERAS eras o Dre] 

pela crise sanitária como ne- 

ahuma outra na Cisjordânia, 
já que depende exclusivamen- 
te do turismo, afirma Carmen 
Chattas, diretora de Relações 

Públicas da prefeitura. Em seu 

escritório na Praça de Manje- 
doura, onde foi colocado um 

resépio de tamanho real, ela 

amentanão ter controle sobre 

d entrada dos CUurtstas Elm sta 

cidade, onde a maioria dos ha- 

bitantes está vacinada. 

Em outros hugares do mun- 
do, os pontos turísticos estão 

abertos aos visitantes vacina- 

dos, se respeitanem as normas 

sanitárias, diz Ghattas. 
-— ()s turistas estão proibi- 

dos de entrar, e isso está afe- 

tando a nossa economia. O co- 
ronavirus não vai desaparecer, 
temos que aprender a viver 

com ele — considera. 

Como compensação, 0 go- 
vermo palestino doou cerca 

de USS 226 aús comercian- 

tes que fizeram solicitação. 
— Uma gota d'água — la- 

menta Ghattas. 



32 Mundo 

ulher, cientista, criada na 

MS antiga Alemanha comu 

mista, Angela Dorothea 
Merkel sabe muito bem o que 

significa ser subestimada, 

Ninguém acreditava que ela 
poderia dirigir o destino da 

Alemanha, mas durante 16 

anos propiciou ao pais a estabi- 
lidade necessária — e, assim, 
converteu-se não só na sua À- 

gura mais poderosa, como 
também numa das mais influ- 
entes do mundo, o que levou à 

ser escolhida como Persona- 

gem Mundial de 2021 em vo- 
tação da qual participaram os 
editores dos veículos do Gru- 

pode Diários América (GDA). 

Todas essas características 
que a tornaram a “imprová- 

vel chanceler” alimentaram 

sua ascensão na política ale- 
mã. Filha de pastor luterano, 
Angela Merkel nasceu em 

Hamburgo em 17 de julho de 
1954, mas ainda bebê mu- 
dou-se com a família para a 

cidade de Templin, no que 

foi a República Democrática 
Alemã, onde cresceu e pas- 
CAL SLI juventude, Esse estd- 

glo a marcou com a autodis- 
ciplina e a força de vontade 
queacaracterizam. 

DOUTORADO EM QUÍMICA 
Integrante da Juventude Ale- 
mã Livre, ela secasou com o h- 

sico Ulrich Merkel em 1977, 

de quem se divorciou cinco 
anos depois. Manteve o sobre- 
nome mesmo depois de se ca- 

sar novamente, em 1998, com 
catual marido, Joachim Sauer, 
professor de química. Amante 

da ciência e também da músi- 

cade Richard Wagner, Merkel 
estodou física na Universida- 
de de Leipeig eobteve o douto- 

rado em química quântica em 
Berlim. E dai que vem a meti- 
culosidade com que age. 

— Sou 0 tipo de pessoa que 
tende a observar primeiro 
uma situação para melhor ava- 
liá-la. Ser reservada em deter- 

minados momentos é impor- 
tante —diria Merkel em 1991, 
quando acabava de ser nomea- 

da ministra da Mulher e da Ju- 

ventude no governo de Hel- 
mut Kohl, considerado o “pai 
da reunificação alemã”. 

Kohl se tornou o mentor de 

Merkel na política. Costama- 
vam chamá-la de “a garotinha 
do Kohl” — não como um elo- 

gio, mas como uma demans- 
tração de que não era tão leva- 
daa sério. Suaaparência fisica 

vei cp E também era 
motivo de brincadeiras. Isso 

não parecia incomodá-la, 
Em 1994, Merkel foi nome 

ada ministra do Meio Ambi- 
ente, Em 1998, a União De- 
mocrata Cristã (CDU) de 
Kohl sofreu uma grande der- 

rota e ele foi substituído por 
Gerhard Schroeder, Um ano 
depois, Kohl estava atolado 

emum escândalo de financia- 

mento do partido. Merkel te- 
ve que decidir entre a lealda- 

ECA erp 
De “garotinha do KohP” a “mãe 
Angela” a mulher que definiu a 
Alemanha no início do século XXI 
Chanceler por 16 anos, Angela Merkel tornou-se uma das pessoas mais influentes 
do planeta e imprimiu sua marca na política alemã, com popularidade acima de 70% 

ca, 
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Despedida. Angels Merke: em seu último diz na chefia do governo alemão. que ocupou durante 16 anos. Ela passou o cargo a0 socal-democrata Olal Scholz 

“Sou o tipo de pessoa 

que tende a observar 
primeiro uma situação 

para melhor avaliá-la. 
Ser reservada em 
determinados momentos 
é importante” 

Angela Merkel, 40 ser nomsada 
ministra em 159] 

de a Kohl e salvar a CDU da 
crise. Ela publicou um artipo 

intitulado “Kohl prejudicou o 
partido”. Nele, Merkel garan- 
tiu que era hora de continuar 
sem o ex-chanceler. 

Poucos meses depois, em 
abril de 2000, Merkel se tor- 
noua primeira mulher a lide- 

rar a CDI. Sua próxima opor- 

tunidade viria em 2005, quan- 

do Schroeder convocou uma 
eleição antecipada. A CDU e 
SEL ido irmãona Baviera, a 

União Social Cristã (CSU), 
prevaleceram por um ponto 
percentual, E para descrença 
de muitos, Merkel virou chan- 

celer em novembro, 
Ela sabia que vencera por 

pouco e aprendeu a lição: 

“Serei tudo para todas as 
pessoas”, Principalmente, 
issocolocariao povo alemão 
à frente de qualquer coisa. 

“Calma, pa coe- 
rente, motivada pela ajuda, 
orientada por valores”, Merkel 

deixou suã marca em mais de 
16 anos de govemo, diz joyce 
Mushaben, autora do livro 

“Becoming madam chancel- 

lor: Angela Merkel and the 
Berlin Republic” (Tornando- 
se a senhora chanceler: Ange- 

la Merkelea Repúblicade Ber- 
lim): "Com sua vida na Alema- 
nha Oriental, ela aprendeu a 
ficar em silêncio, a esperar e 
processaras coisas. Davida de 
filha de pastor luterano, apren- 
deu a “ter valores”: de sua tra- 
jetóriacoma física, aprendeu a 
avaliar cada problema, separá- 

lo em partes, E por isso, garan- 
te Mushaben, que “ninguém 
pode copiar o seu estilo 

ÁTOMO E IMIGRAÇÃO 

Aos poucos, Merkel, fanática 
por futebol e trabalho, con- 

uistou a confiança do povo 
alemão. E ela deixou de ser “a 
garotinha de Kohl” e virou 

“Mutter Angela”. ou mãe An- 

gela, aquela que se preocupa, 
aquela que protege. Foi assim 
que foi reeleita em 2009. 

— Quando estava no auge, 
Merkel passou a significar a 
capacidade de administrar à 

evolução de uma Alemanha 
unida de uma turma que tran- 
quilizasse outros países sobre 
a Alemanha e tranquilizasse 
os alemães sobre si mesmos. 
Esse talvez seja o seu maior le- 
gado —disse Daniel 5. Hamil- 
ton, diretor do Programa Eu- 
ropa Global do Wilson Center 
entre 2020 e 2021,a0 GDA. 
Em 2011, Merkel foi denovo 

pragmática quando, mesmo 

tendo defendido a energia mu- 
clear, prometeu dar fim a esta, 
após o desastre da usina de 
Fukushima, no Japão. Para 

Mushaben, esse seria seu lega- 
do “prático” mais importante, 

Entre 2010 e 2011, enfren- 

tou uma das crises mais fortes 
que a Europa viveu e pela qual 
foi mais questionada: a do eu- 
ro. Sob pressão de outros lide- 
res europeus, Merkel concor- 
dau em aprovar medidas para 
salvar a Grécia, em dificulda- 

Holanda terá quarentena total no Natal e no Ano Novo 
Comércio não essencial, aulas e atividades culturais serão suspensos hoje; casos vinham em queda, mas pais teme a Ômicron 

Holanda entrará em 
uma nova quarentena 

total a partir de hoje para 
tentar limitar as infecções 
por Covid-19 provocadas 
pela variante ÔOmicron do 

coronavirus, detectada no 

final de novembro, À medi- 
da, anunciada ontem pelo 

premier Mark Rutte, val vi- 

gorar duranteassemanasde 
Natal e Ano Novo e se pro- 
longar até 14 de janeiro. 

Todo o comércio não essen- 

cial e as atividades culturais — 
incluindo restaurantes, mu- 
seus, salões de beleza e acade- 

mias ce ginástica — serão sus- 

pensos. As escolas licarão fe- 
chadas até pelo menos 9 de ja- 
neiro. Outras medidas inclu- 

em a recomendação de que as 
familias não recebam mais do 
quedoisvisitantesequeasreu- 

miões também sejam limitadas 
aum máximo de duas pessoas. 
— Venho aqui, esta noite, 

com um estado de ânimo 

sombrio. Para resumi-lo nu- 

ma frase: a Holanda entrará 
em quarentena novamente. 

Esso é inevitável por causa da 
quinta onda que está chegan- 

do com a variante Ômicron 

— disse Ruíte em pronuncia- 
mento à nação. 

A Holanda já havia decreta- 
do uma quarentena parcial de 
três semanas em meados de 

novembro, com o comércio 

fechando mais cedo e o esti- 
mulo ao trabalho remoto, 
além da proibição da presen- 

ça de público em eventos es- 

portivos. Escolas, teatros e ci- 
Nets, No entanto, permane- 

ceramabertos. 

Desde o final de novembro, 
quando chegou ao pico pandê- 
mico de pouco mais de 22 mil 
casos diários, o número de in- 

iecções no pais vem caindo, 
para uma média atual de 
15.449 novas infecções por 
dia. Às mortes também havi- 
am caído, de 63 pordiano final 
de novembro para 52 — nesse 
caso, O pico ocorreu no início 

do ano passado, antes da vaci- 

nação, quando os óbitos diári- 
os passavam de 1500, 
No entanto, anova Qquarem- 

tenase justifica, segundos pri- 

meiro-ministro, porque uma 
omissão agora provavelmente 
levaria a “uma situação incon- 

trolável nos hospitais”, que já 
estão adiando a maioria dos 

cuidados de rotina e cancelan- 
do as cirurgias, exceto as ur- 

gentes, para lidar com pacien 
tes com Covid-l9. Embora 
74,7% da população holande- 

des coonâmicas, da falência. 

— Se 0 euro cair, a Europa 
cai argumentou, 

Em 2013, Merkel obteria a 

maior vitória parlamentar 
eleitoral em seus anos como 

chanceler, com quase 42% 
dos votos, e fez coalizão com 
os social-democratas do SPD. 

Em 2015, a crise migratória 

romoveu uma imagem mais 
jumana da chanceler; na 

contramão de outros lideres 

europeus, Merkel abriu as 
portas a milhares de sírios em 
fuga da guerra. A revista Time 

aescolheu "Pessoa do Ano'ca 

considerou a lider de fato da 
União Europeia (UE). 
A abertura migratória cus- 

taria caro a Merkel: a oposi- 
do, junto comum setor signi- 
e e foi con- 

tra, ea Alternativa para a Ale- 
manha (AÍD), partido de ex- 
trema direita, aproveitou a 
oportunidade. Nas eleições 

de 2017, a CDU alcançou seu 
pior resultado desde 1949, e a 
AFD se tornou a terceira força 

no Parlamento. 

ENFRENTANDO TRUMP E PUTIN 
Nestes 16 anos, Merkel conso- 

lidou-se não apenas como hi- 
der europeia, mas como uma 
mulher que não se deixa do- 
brar. Não o fez com Donald 

Trump, tampouco se deixou 
intinvidar por Vladimir Putin, 
e foi declarada “líder do mun- 

do livre”. E embora tenha evi- 

tado se declarar feminista por 
muitos anos, Merkel recente- 
mente mudou de ideia. 

— Em essência, ser feminis- 
tatem a ver com o fato de ho- 
mens e mulheres serem 

iguais, no sentido de partici- 

pação na sociedade e na vida 
em geral. E nesse sentido pos- 
sa dizer: "Sim, sou feminista, 

Todos nós devemos ser 
Em 16 anos, a popularidade 

de Merkel ficou acima de 

70%, mas O mesmo não acon- 
teceu com seu partido. Após 
resultados negativos nas elei- 
ções regionais de 2018, 
Merkel decidiu que era O sufi- 

ciente e amunciou que não 
buscaria reeleição como lider 

da CDU em como chanceler. 

Para Werz, Merkel demorou 
muito para se aposentar e “a 
fraqueza de seu partido con- 

servador é um dano colateral 
de sua década e meia no pover- 
no”, Mushaben pensa dileren- 
te. Para ela, a saída de Merkel 

deixará um “vácuo de poder”. 
— Nos próximos quatro 

anos, embora as pessoas te- 

nham dito que queriam uma 
mudança, É e sentir falta 
enão vão ficar felizes com a 

mudança que conseguiram. 

(*) O Grupo de Diários 
América, do qual O GLOBO 
faz parte, é uma importante 

rede de mídia fundada 

eml991 que promove os valo- 
res democráticos, q imprensa 

independentee a liberdade de 

expressão na América Latina 

através do jornalismo de qua- 
lidade para nossos públicos. 

sa estejam vacinados, menos 
de 9% dos adultos receberam 
uma dose de reforço, 
— Estamos extremamente 

preocupados com a possivel 

disseminação da variante 
Omicron — reiterou o minis- 
tro da Saúde. Hugo de Jonge. 
No Reino Unido, um dos 

paises europeus mais atingi- 
das pela Omicran, foram re- 

gistrados ontem mais de 90 

mil casos de Covid-19 pelo se- 
gundo dia consecutivo, Des- 
tes, 10 mil foram atribuídos À 

nova cepa, totalizando 25 mil 
casos no pais. Na sexta, a 
França restringiu a chegada 
de viajantes do Reino Unido a 
trabalha e a turismo, permi- 
tindo apenas aqueles que pro- 
vem razões “essenciais” 
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VACINAÇÃO DE CRIANÇAS 

Decisão só sai no dia 5 de janeiro 
Ministério da Saúde varcolocaro tema em consuta pública, diz Marcelo Queirga 

SEM LIMITE PARA A IDADE 
Histórias de homens e mulheres acima 

com sede de aprender e mudar dos 60 anos 

Q 
“fá vi pessoas 

envelhecerem 

E definharem 

por falte de 

utividode. 
Precisamos 

nas sentir 

parte de algo, 
saber sempre 

mais, fer com 
quem falar, 
AIZET 

amizades” 

Mina 

Carakushansky. 
77 anos 

“Coda uma 

das gerações 

tema que 
colabordár com 

aquito cque 
tem de mais 

relevante. 

As pessocs 
Precisam sa 

sentir Úlcis 

Estr 

produzindo, 
auaté mesmo 
fazendo um 

trabalho 
polia” 

Mauro 

Wainstock, 

menta! 

empresarial 

JAMAINA FIGUEIREDO 
junina fgutradoBagiabo cam Sr 

os 77 anos, Mina Ca- 

A apud: que já foi 

professora de matemática e di- 
retora para a América Latina 

de um projeto sobre preven- 

cão de dropas, entre muitas 
OLITAS COISAS, decidiu tazerum 

curso sobre mediação de con- 

Hitos judiciais durante a pan- 
demia. Não satisteita, tam- 
bém se tornou especialista em 

Eça de Queirós. Ela, como 
muitos outros, desafia diaria- 

mente o preconceito etario é 

prova que se manter ativo, fisi 
cae, sobretudo, mentalmente, 

traz enormes beneficios aos 
que decidem seguir o cami- 

nho do “lifelong learning” 

(educação contiruada). 

Mina nasceu na Romênia, 
aos seis anos mudou-se para Es- 
rael, posteriormente para à 

Venezuela e, quando se casou 
aos 17 anos, rumoupara o Bra- 
sil. Já está em seu segundo ca- 

samento, e um de seus man- 
tras é “mantenha sempre o oé- 
rebro funcionando”, 

— Já vi pessoas envelhece- 

rem e definharem por falta de 

atividade. Precisamos nos sen- 
tir parte de algo, saber sempre 

mais, tercom querfalar, fazer 

amizades. Ser feliz e fazer os 
outros felizes — diz Mima. 

ETARISMO NA CONTRAMÃO 

Em seu perfil da rede social 
Linkedin, Mauro Wainstock, 

que, aos 53 anos, atua como 

mentor de executivos e é só- 

cio-fundador do HUB 40+, 

consultoria empresarial fo- 

cada no público acima dos 

40 anos, lembra que, segun- 
do a Organização Mundial 

da Saúde (OMS), metade da 

população mundial tem ati- 
tudes preconceituosas em 

relação à idade. 

O etarismo está na contra- 

mão da opinião de especialis- 
tasao redor do mundo sobre a 

importância de encontrar es- 

paços e maneiras de que pes- 
s0as com mais de 60, 70, 80e 
até mesmo 90 anos continu- 

em se sentindo integradas. 

Mauro lembra uma frase 

emblemática da escritora 

Ashton Applewhite, autora 

do livro “This chair rocks: A 

manifesto against ageism”: 
“O envelhecimento não é 

uma doença. É um processo 
natural, poderoso, vitalício e 
que une todos nos”. 

Na mesma linha de racioci- 

mio da do mentor de executi- 

VIE UE jd SE FELAVENEOL Varl- 

As VOZES, antropóloga Miri 

an Goldenberp, de 64 anos, 

autora de 30 livros, entre os 
quais “A invenção de uma 

bela velhice”, concorda que 

“velho é uma palavra carre- 

gada de estigmas, preconcei- 
tos, doenças, inutilidade, de 

algo descartável”. 

— À integração entre qua- 
Fr EE Fã ÇÕES no ne recado de 

trabalho é um grande desafio 

para as empresas. Cada uma 
das gerações tem que colabo- 
rar com aquilo que tem de 

mais relevante. As pessoas 

precisam se sentir úteis, es- 

tar produzindo ou até mes- 
mo fazendo um trabalho vo 

luntário —afirma Mauro. 
Que o diga Fabiola Maia de 

Oliveira, que. aos 92 anos, qua- 

se 93 (taz anos em janeiro], é 
garota propaganda da peque- 
na empresa Coxinha da Vová, 

criada por iniciativa dela e de 

algumas netas. Fabiola foi pa- 
deira durante mais de 7D anos, 

na cidade de Morro do Pilar, 

em Minas Gerais. Durante à 

pandemia teve alguns proble- 
mas ck saúde e suas netas, en 

Produtividade 

hos 7 anos, 

Mina 

Carakushansky 

aproveitou a 

pandemia para 

estudal 

mediação de 

contidos 

Vô da coxinha. 

Fatbrola, de 92 

ars, montou 

panhas publicitárias e, em 

2022, serão parte da Design 
Week, na Bélgica. 

— Saimos da linguagem do 

assistencialismo, dos velhos 

sendo tratados comocrianças, 
e os tratamos como pessoas 
adultas, capazes de continua- 

rem inseridos no mercado de 

trabalho. Isso é um estimulo 
muito forte para essas mulhe- 

res, criamos um empodera- 
mento dessa comunidade — 
afirma Angelo. 
Um dos novos conceitos 

que surge quando o assunto 

é etarismo é o dos “perenni- 
als”, pessoas sem limite de 

idade e que têm uma sede 

permanente por aprender. E 
ocasodeSandra Portugal, de 

63, que, ao ser desvinculada 

de seu último emprego com 

carteira assinada, há poucos 
anos, criou a empresa Proje- 

tando Pessoas é tornou-se 

coache mentora, com convi- 
tes para dar palestras sobre 
liderança feminina, etaris- 

mo e empreendedorismo, 

entre guiros temas, 

— À palavra de ordem para 
que dê certo a intergeraciona- 

lidade é o respeito acima de 

tudo, estarmos abertos a no- 
vos pontos de vista. Minha 

mente, alma e energia não 
tém idade — assegura Sandra, 
que, a partir de 204M, mergu- 

lu em estudos sobre a ciên- 

cia da telicidade e hoje está 

convencida de que “felicida- 
de alavanca produtividade” 

UM SOPRO DE VIDA 

Em 2015, Marcelo Diniz, um 
sócio coutros doiscolaborado- 

res, que, juntos somam 294 

anos, tiraram da gaveta um 
projeto que nasceu nos anos 
80. Trata-se de uma em presa 

que explora a marca Halley, 
batizada pelo famoso cometa, 

Para Marcelo, que há alguns 

anos operou quatro hérmias de 

disco, foi um sopro de vida. 
O mesmo que sentiu Fahi- 

ola quando, em meados de 

2020, cozinhou 400 coxi- 
nhas e disse para sua neta 
Bárbara que iniciasse as 

vendas pela internet, como 

tinham lhe sugerido quan- 

do esteve internada. Sua 
história, na época, viralizou 

nas redes sociais e a pigan- 

tesca família, na qual todos 
seus filhos, em algum mo 

mento, colaboraram com a 

produção de pão no interior 
de Minas, respirou aliviada. 

— Minha vida nunca mais 

toi a mesma — reconhece Bár- 

bara, que aprendeu as FECEnas 

de sua avó e hoje comanda a 

pequena empresa, com sede 

em Belo Horizonte. negáco para 
vender oquitule Antesdo p rojetosetornar 

na pandemia realidade, Fabiola, conta 

sua neta, “estava prostrada, 

tre elas Bárbara, conseguiram Em Portugal, Angelo Cam- preocupando muito a to- 
animá-la e acelerar sua reco: pota é Susana António cria dos”. Para uma mulher que 

peração com a ideia de vender ram há seis anos a ONG A Avó trabalhou a vida inteira, é 

coxinhas na internet Veio Trabalhar, que tem 17.4 que durante a pandemia so- 
— Só vou parar quando mor mil seguidores no Instagram e freu com cada uma das 

rer. Gosto de socializar, não  hojereúme 70 mulheres envol- mortes de pessoas próxi- 
gosto de ficar sozinha. É bom vidas em produções artesanais mas, vítimas da Covid-19, 

acordar sabendo que tenho de tricô e workshops para ge- fazer uma parceria com su- 
coisas pra fazer —contaajáco- rações mais novas, entre ou- as netas, num claro e bem: 
nhecida como Vó das Coxi- tras iniciativas. As avós portu- sucedido exemplo de inter- 
nhas, que tem 14 filhos, 20 ne-  guesas estão bombando em geracionalidade positiva, 
tosemais de 55 mil seguidores seu pais e em qutros da Euro- toio que ela precisava para 

na rede social Instagram. pa, onde participam de cam continuar sorrindo. 

| TO | E 
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Saiba cultivar a resiliência e ser mais feliz em 2022 
Avida na pandemia não precisa ser apenas uma tarefa de sobrevivência. É possível se tornar mais forte e pronto para o próximo 

desafio, afirmam especialistas. Dicas de como ter uma rede de apoio e interromper o ciclo de estresse ajudam no processo 

Crescimento pós-traumático. Coma acontece em qualquer crise, à guns se tornaram 

EMILT SOHN 

o fame onh Tiras 

O emeórica Majumder 

sentiu-se tão bem 

preparada quanto uma 

pessoa poderia estar 
quando a pandemia de 

Covid-l9 começou, no 

início de 2020. Como epi- 
demiologista de doenças 

infecciosas na Faculdade 

de Medicina de Harvard e 

no Hospital Infantil de 
Boston, ela vinha estu- 

dando doenças emergen- 

tes hã uma década. Mas 
essa era pessoal. 

Ela perdeu colegas para 

aCovid-l9eosulcídio du- 

ranteesse periodo, Seutio 
passou um tempo em uma 
unidade de terapia inten- 

sivaem Bangladesh, Du- 
rante longas dias detraba- 
lho. ela se esquecia de co- 

mer por 14 horas segui- 
das. Ao mesmo tempo, 
Majumder, uma mulher 

muçulmana que fala pu- 

blicamente sobre a pan- 
demia, enfrentou vários 
ataques e ameaças nas re- 

des sociais. 

Para evitar desmoronar 
com o estresse, ela se con- 

centrou no trabalho e bus- 

cou grupos de apoio, além 
de dedicar pelo menos 15 

minutos por dia ao cuida- 

do de si mesma com ativi- 

dades criativas, como pin- 
tura, e estabelecer laços 

profundos com os colegas 

de trabalho. Todas essas 
etapas, disse ela, ajudaram 
a preservar seu bem-estar. 
— Todos nós passamos 

por uma experiência real- 

mente traumática em res- 

posta a essa pandemia, 
mas passar pror 1550 [juntos 

foi uma experiência unifi- 

cadora — disse ela. — Isso 

é algo pelo qual sou muito 
grata, 
A saúde mental se tornou 

uma pandemia dentro da 

própria pandemia de Co- 
vid, com taxas crescentes 

de ansiedade, depressão e 

esgotamento. Mas alguns 
estudos mostram que uma 

parte substancial dos adul- 

tos encontrou suas maneil- 

ras de contornar o proble- 
ma. Essa tendência ilustra 
o potencial humano para q 

ue os psicólogos chamam 
de resiliência, acapacida- 
de de se recuperar de EXpe- 

riências negativas e supor- 

tar as adversidades. 
Como acontece em qual- 

quer crise, algumas pesso- 

as se tornaram ainda mais 
fortes do que eram antes 
da pandemia — com mu- 

danças positivas na ma- 
peira como elas veem a si 

mesmas, SCus Sentimen 

tos ou seus relacionamen- 

tos. Os psicólogos cha- 

mam essa reação de Cresci- 

mento pós-traumático. 

A boa noticia é que tanto 

a resiliência quanto a ca- 
pacidadedesuperar as ad- 
versidades podem ser cul- 

tivadas, sejanos melhores 
ou ptores momentos. Es- 

tudos sugerem que uma 

série de estratégias — co- 

mo buscar apoio de ami- 
gos, cultivar uma pers- 
pectiva positiva e inter- 

romper o estresse — po- 

dem moldá-lo para per- 

manecer forte, ou até 

mesmo ficar mais forte, 
em momentos dificeis. 

— Resiliência é um con- 

junto dehabilidades que a 
pessoa desenvolve — dis- 

se Steven Southwick, psi- 
quiatra especializado em 

estresse pús-traumático 

na Escola de Medicina de 
Yale. — E virtualmente 

é E um pode apren- 

eraser mais resiliente. 

Aquivão quatrodicas pa- 
ra ajudar você a cultivar a 

resiliência em 2022, 

Construa uma forte 
rede de apoio 

Uma semana depois que o 

Canadá implementou as 

restrições sanitárias con- 
tra a Covid-19, em março 

do ano passado, Simon 

Coulombe, um pesquisa- 

dordepsicologiae relações 
industriais da Universida- 

de Laval, em Quebec, e Ty- 

ler Pacheco, um estudante 

de PhD em psicologia da 
Universidade Wilfrid Lau- 

Her, em Waterloo, começa- 
rama pesquisar maisde mil 
canadenses em idade adul- 

tasobre seu bem-estar. 

Eles repetiram o experi- 
mento algumas semanas e 
dois meses depois do iní- 

cioda pandemia. Os parti- 

cipantes relataram muito 

estresse devido à insegu- 

rança no trabalho ou ao 
medo do viruse, para mul- 
tos, Esse estresse estava 

relacionado à sensação de 

que a vida havia perdido 

parte de seu significado, 

Mas o apoio e a interação 

sociais acabaram prote- 
gendo as pessoas de parte 
desse estresse, uma ten- 
dência que persistiu por 

meses, disse Coulombe. 

Algumas pessoas prova- 
velmente nascem mais re- 

siHentes do que outras, 

acrescentou, mas há mui- 

to espaço de manobra pa- 

ra se lortalecer, é cons- 

truir uma rede de apoio é 
um dos maiores fatores de 
proteção, de acordo com 
décadas de estudos. 

Encontre momentos de 

otimismo 

Após os ataques terroristas 

de 11 de setembro de 2001, 

segundo pesquisas, até 
70% das pessoas disseram 
que se sentiram deprimi- 

das. Mas 60% também re- 

lataram que seus relacio- 
namentos pareciam ter fi- 

cado mais fortes, junto 

com sentimentos de afeto 

pelosseus entes queridos. 

Com base em um estudo 

com várias dezenas de es- 

tudantes universitários da 
época, os pesquisadores 

concluíram que a gratidão, 

o amor e outras emoções 
positivas que surgiram nas 
semanas posteriores ao 
evento, emesmo em melo à 

problemas para dormir e 
para se concentrar, forne- 

ceram uma proteção cruci- 

al contra a depressão. 

Para cultivar a positivi- 
dade, os pesquisadores re- 

comendaram buscar con- 

forto nas crenças espiri- 

FREE 

tuais ou religiosas, fazer 

atividades agradáveis e 
CONnVETSAr sobre Ss Mme- 

lhores momentos — na te- 

rapia, se necessário. Hu- 

mor, relaxamento e pen- 

samento otimista podem 
ajudar à evocar positivi- 

dade e facilitar o entren- 

tamento em melo a tem- 

pos dificeis, de acordo 

comestudos que datam da 

década de 1990. 

Mesmo que o otimismo 
não seja algo natural para 

você, é uma habilidade 

que pode ser cultivada, 
lisse George Everly Jr, 

psicólogo e especialista 

emsaúde pública da Esco- 
la de Medicina da Univer- 
sidade Johns Hopkins, 

que fez pesquisas com pa- 

cientes em diálise e vete- 
ranos de guerra. 

Q 
“Resiliência é um 
conjunto de habilidades 

que a pessoa desenvolve” 

Steven Southwick, psiquiatra na 
Escola de Medicina de Yale 

“Há pesquisas da 
neurociência indicando 
que, mesmo que você 

tenha nascido 
pessimista, pode Se 

tornar um otimista” 

George Everly Jr., psicólogo 
da Universidade Johns Hopkins 

2 sá 
ainda mais fortes do que eram antes da pandemia. Com mubanças pos vas em sentimentos e relacionamentos 

— Há pesquisas da neu 

rociência indicando que, 

nesmo que você tenha 

nascido pessimista, pode 
se tornar um otimista — 

disseele. — Devemos par- 

tir daí e dizer: quais são as 
lições aprendidas? 

Interrompa a ciclo de 
estresse 

Reduziro estresse que você 
sente em resposta a even- 
tos traumáticos na sua vida 

pode ser psicologicamente 
he néfico, disse Southwick, 
cujo campo de pesquisa in- 

clui o trabalho com instru- 

taresdas Forças Especiais e 
pessoas que sobreviveram 
adesastres naturais. 
Nocérebro, afirma, o es- 

tresse crônico pode au- 
mentar o volume de algu- 

mas regiões em detrimen- 

to de outras, reduzindo po- 
tencialmente nossa capa- 
cidade de regular as emo- 

ções, entre outros efeitos. 

Mas técnicas como aten- 

ção plena (mindfulness) e 

exercicios respiratórios 

(respirações lentas € pro- 
fundas ou exalações pro- 

longadas) ativam as regi- 
ões do cérebro responsá- 
veis pela atenção, as Emo- 

ções e a autoconsciência, 

Essas mudanças. por sua 

vez, são capazes de inter- 
romper a progressão do 
medo para a ansiedade e 

ajudar a facilitar a cura. 
Vale a pena tomar medi- 

das agora para proteger 
sua saúde mental parao tu- 

turo, dizem os especialis- 

tas. Em uma revisão de 
2019, pesquisadores rela- 

taram que programas des- 

tinados a ajudar pacientes 
com câncer a lidar com o 

estresse e encontrar signi- 

ficado em suas experiênci- 
as levaram a uma melhora 
da saúde mental e malor 

qualidade de vida. 

Abrace à muda nça 

Ninguém deve se sentir 
mal por estar experimen- 
tando um estado deprimi- 

do, disse Southwick. O so- 
frimento extremo é um 
pré-requisito para o cresci- 

mento pós-traumático e 
pode levar meses ou anos 
para que esse crescimento 
aconteça. Estresse e en- 
trentamento costumam 

OCOFrer do mesmo tempo, 

Mas uma mudança dramá- 

tica em sua vida pode levá- 

loa reavaliar oque é impor- 
tante, e isso podeser bom. 

— Vemos isso acontecer 

com pessoas que sobrevi- 
veram a luto, desastres na- 

turais, acidentes automo- 

bilisticos, condições médi- 
cas e entre veteranos de 

guerra e pessoas que traba- 

lham na área médica — 

afirmou. — Eles podem se 
pegar pensando; eu sou 
mais vulnerável do que 

pensava, mas sou mais tor- 

te do que jamais imaginei. 

QUEM PODE 
SE VACINAR 

RIO DE JANEIRO (RJ) 
Não haverá vacinação 

SEGUNDA = Reforço para pessõas 

de 56 anos ou mais 

SÃO PAULO (SP) BELO HORIZONTE (BH) 
Pessoas com 18 anos ou Não haverá vacinação BRASÍLIA (DF) 
mais que receberam a Reforço para mais 
segunda dose há 5 meses 

SEGUNDA — Repescapem de 

segunda dose para adolescentes 

delZalZanos 

OUTRASCIDADES  MAISDETALHES 
DA VACINAÇÃO 

[=] Apontea câmera 

do seu celular 

parao QRe veja 
calendário 

de algumas cidades 
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RECELTA 
DE MÉDICO 

o, 
Ludmila Abrahão Majjar 
Entenalvísio ec irdilológita; prodeitora de E 

cosspadogio da TU SE, cheia do cocdhohagãs a F] 
CESP coordenadora dae pedio-aneolagio do Incas 

As cinco mudanças 
da saúde em 2022 
O sanos de 2020 e 2021 trouxeram mui- 

tos desafios, dificuldades e perdas. A 

pandemia da Covid-19 foi responsável até 
hoje por mais de 5 milhões de mortes e inú- 
meras sequelas. tanto neuropsiquiátricas 
quanto cardiovasculares, respiratórias e 
tantas outras. Temos pela frente um longo 
caminho antes de decretar o fim da pande- 
mia. Deveremos buscar respostas definiti- 
vas em relação ao melhor protocolo de vaci- 
nas (reforços, idades, misturas de vacinas, 

eficiência contra novas variantes), novos 
focos deverão surgir, uma vez que estamos 

tratando de um vírus com alta capacidade 

de mutação e, mais ainda, há de conseguir- 
mos ampliar a cobertura vacinal de todo o 

mundo para em definitivo vencer a doença. 

Tudo o que ocorreu nesse período trou- 
xe consequências sociais, econômicas e 
culturais incontestáveis. Importantes 

mudanças e reflexões devem nortear nos- 
sa vida a partir de tudo isso que estamos vi- 

vendo. Eu proponho que nós iniciemos o 

ano de 2022 com um novo foco sobre a 
saúde, elencando cinco mudanças propo- 

sitivas para reconstruirmos nosso bem- 

estar físico, mental e social. 
O primeiro passo é foco na prevenção. 

Sabemos hoje mais dao que nunca que a 

prevenção é um grande trunfo que temos 
para trazer de fato saúde à população. À 
cessação do tabagismo, o controle da hi- 

pertensãoarterial sistêmica, do diabetes e 

da dislipidemia, uma dieta adequada, ati- 

vidade fica regular e cuidados com a saú- 
de mental são responsáveis por reduzii 

em aproximadamente 50% das doenças 
crônicas como as doenças cardiovascula- 
Fes, O câncer e as doenças respiratórias. O 

custo é minima, contorme mostrou a Or- 
ganização Mundial da Saúde, e significa 

muito para o individuo é à sociedade. De- 
vemos fazer nossa parte, fazer check-up, 
terorientação médica e multiprofissional 

em saúde de modo continuo, 

O segundo passo é a indivíduo se engajar, 
se responsabilizar pela sua saúde, se envol- 

verno diãa dia no cuidado com seu corpo e 

mente, procurar assis- 

Devemos ainda tência médica preven- 
muris fortalecer o tiva, aderir ao trata- 
SUS, reestruturar mento e participar ati- 
para se adequar vamente dos cuidados 
às necessidades da consigo mesmo. 

população, avaliar Oterceiro passo é in- 
resultados de vestir em tecnologia 
maneira universal paramelhores resulta 

dos em saúde. Nosso 
pais, com suas fortes instituições, tem que 
buscar soluções inovadoras, como 056, a 

telemedicina, os monitores de autocuida- 

do, a adoção de protocolos gerenciados de 
diagnóstico e de tratamento que sejam 
universais e revisados, baseados em evi- 

dências científicas. 
O quarto passo é buscar, enquanto país, 

levar ao nosso povoa de maneira geral saú- 

Saúde | 35 

de de qualidade. Devemos fortalecer o 
SUS, reestruturar para se adequar às ne- 

cessidades da população, avaliar resulta- 

dose desfechos de maneira universal e lu- 
tar pela integralidade do acesso com solu- 
ções inteligentes e integras. À saúde su- 

plementar também deverá ter seus proto- 
colos de atendimento revisados e gerenci- 

ados, de forma a garantirmos que a qualida- 
de, a segurança ca eficiência do atendimento 
sejam prioridade. 

O quinto passo é fortalecermos o papel da 

ciênciae da pesquisa no nosso pais. Buscar 
novos investimentos, abrir as fronteiras do 

pais para alianças internacionais e aumen- 

tar o protagonismo das universidades na 
construção das políticas públicas de saúde 
são passos essenciais para a ree ngenharia 

do que desejamos para o nosso povo, que é 
qualidade em saúde. 

Por fim, esperamos que, em 2022, a 

saúde tenha um salto na vida dos brasilei- 

ros. Devemos como individuo nos envol- 

ver ao evitar doenças € do promover pre- 

venção e qualidade de vida. Como país, 

devemos buscar a redução da desigualda- 

de em saúde e lutar por maior eliciência, 
tecno logia e segurança. 

Festejar o fim de ano, com alegria e protocolos 
Nova variante do coronavírus e lacuna na vacinação de crianças pedem precaução nas comemorações do Natal 

e réveillon, porém encontrar família e amigos é possível desde que sejam seguidas algumas dicas de proteção 

ELISA MARTINS, MLARIANA 

ROSÁRIO E MELISSA DUARTE 
ade ba cam br 
2d PAs Lot do ad ga 

A passado, não te- 

ve amigo oculto, 

Papai Noel para as 
Crianças nem cela 

Farta no Natal da fa- 

mília da analista de 

recursos humanos 
Luciana Santos, 

que vive em São 

Paulo é costuma 

pa Ssar as festas ul 

Rio. A celebração 

contou com pou- 

cos cuidados e 

muita apreensão 

com a pandemia. 

Este ano, com os 

parentes vacina- 

dos contra a Co- 

vid-19. o plano é 

comemorar juo- 

tos, Com a mesa 

cheia — mas ainda 

com precauções. 

— Amamos Natal, 
e no último não pu- 

demos nos encon- 

trar. Foi dificil, triste. 
Mas este ano a família 

está toda vacinada com 

as duas doses, os mais 

velhos até com atercel- 

ra, então vamos nos 

reunir. Às crianças 

estão na maior ex- 
pectativa. Mas os 

cuidados continu- 

am. Vamos manter à 

ambiente abe rto. Distancia- 

MEME DE ENTER HELLO cupação é com eles. O desco- 

nhecido assusta — diz Biage. 

Confira algumas dicas pa- 

ra passar o fim de ano: 

CEIA DE NATAL 

O melhor presente pa- 
rao encontro natal 
no cestar imunizado, 
Com convidados que 
já convivem e estão 
vacinados, não exis- 

te, à princípio, con- 

tra-indicação., 
— Obviamente, se 

alguém estranho ao 

ambiente for convi- 
dado, aí vale inclusi- 
ve pedir o compro- 
vante de vacinação 

— diz o intectologis- 

ta Jamal Suleiman, 
do Instituto Emílio 

Ribas, em São Paulo, 
Os especialistas in- 

dicam reduzir o nú- 
mero de participan- 
tesano máximodeze 

guardar uma distân- 
cia de 1,5 metro na 

hora de comer. 

RÉVEILLON 

Algumas famílias 

tém considerado 

fazer um teste de 
Covid antes de se 

encontrar. Especi- 

alistas dizem que 
caso haja entre os 
convidados pesso- 

as que se expuse- 

mentovai ser mais complica- 
do, mas nosso combinado é 

que se alguém tiver qualquer 

espirro, sintoma de gripe ou 
Covid, não vai à celebração 

— ponta Luciana. 

Com o avanço da vacina- 
ção e os mimeros da pande- 

miaem queda, muitas fami- 

lias vão fazer neste fim de 

ano a tradicional e aguarda- 
da reunião que faltou em 

2020. Mas ainda não serão 

festão que as famílias costu- 
mavam fazer em dezembro, 
nem aquela confraterniza- 

ção com convidados saindo 
pela janela. Ou ao menos 
não seria o recomendado, 

segundo especialistas ouvi- 

dos pelo GLOBO. 

Se é verdade que a imuni- 
zação adicionou a dose de 

esperança que o ano passa- 
do ficou devendo, o surgi- 
mento de novas variantes 
do coronavirus, como a 
Omicron, e a epidemia de 

influenza inspiram aten- 
ção. À boa notícia é que é 

possível reduzir bastante os 
riscos respeitando quatro 
pilares de proteção: vacina- 
ção, distanciamento, venti- 

lação euso de máscaras. 
- Em comparação ao 

mesmo periodo do ano pas- 
sado, hoje vivemos um me- 

Q 
“Costuma sugerir 
uma avaliação de 
riscos versus benefícios. 
São duas discussões: 

o debate sobre fazer 
e osobre como reduzir 
os danos, caso faça” 

Vitor Mor, pesquisador 

“O risco não está 

na festa em si, mas 

no com portamento” 

Renato Kfouri, 
infectologista pediátrico 

lhor cenário em relação à 

transmissão do coronavi- 

crus. Mesmo assim, se For 

possível fazer confraterni- 

zações em núcleos meno- 
tes, não associados a agle- 

merações, é o mais indica- 

do. E de preferência em lo- 
cais arejados, abertos ou se 

fechados, com as janelas 

abertas. Apesar do momen- 

to positivo da pandemia, ela 
ainda não acabou, ca cober- 

tura vacinal ainda não está 

acima dos 80%, Ainda mais 
com nova variante — diz o 
infectologista Julio Croda, 

pesquisador da Fiocruz. 

Mesmo com a boa cober- 
tura da população adulta, a 

lacuna da imunização in- 

tantil ainda preocupa em al- 
guns lares. Pai de Pedro, de 
10 anos, e de Maria Fernan- 

da, de 2, 0 servidor público 

joão Paulo Biage, 33, conta 
que a celebração da Natal, 

que costuma reunir família 

e amigos em Brasília, vai se 

reduzir ao núcleo familiar 
mais próximo este ano, Já 

para o reveillon, a festa não 
tem destino definido 

— Neste ano, a pente nem 
sabe O que vai fazer no ano 

novo, O Natal, normalmen- 
te, é na casa da minha mãe é 

bem badalado. Dessa vez, a 

gente val fazer no rancho do 
meu irmão, que é naum local 

um pouquinho mais afasta- 

do. Lã é bom porque as crian- 
ças ficam livres, conseguem 
brincar bastante, ir ao lago... 

Para pesquisador Vitor 

Mori, da Universidade de 
Vermont, nos Estados Uni- 

dos, a decisão de realizar en- 

contros nesta época do ano é 

muito particular. O que deve 
prevalecer, portanto, é uma 
avaltação de risco-benefício, 

já que muitas pessoas não es- 
tariam dispostas a renunciar 
a esses momentos de encon- 

tro e de comemoração. 
— À pente javé uma reaber- 

tura de praticamente tudo, as 

ss0as já estão indo traba- 
lhar tendo que ir a locais de 
mais MSC0 € não Mme Parcoe 

que tantas pessoas estão tão 

dispostas a abrir mão. Muita 
gente já abriu mão no ano 

passado e pretende fazer fes- 

ta este ano. O que eu costumo 

sugerir é fazer uma avaliação 
de riscos versus beneficios. 

São duas discussões diferen- 

tes: a primeira é o debate so- 
bre fazer, a segunda, sobre re- 

duzir os danos, casu faça — 

afirmou o integrante do Ob- 

servatório Covid-19 BR. 
A ampliação do uso da va- 

cina da Ptizer para a faixa 

etária de 5a 11 anos, autori- 
zada pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (An- 

visa) naúltima quinta-feira, 

trouxe esperança alento às 
famílias que querem ver os 

pequenos logo imunizados. 

Porém, a expectativa esbar- 
ra na falta de previsão. 
-— À partir domomentoem 

que falarem “pode vacinar”, 

vamos estar lá (no posto de 
saúde com as crianças )às 5h, 
6h. Comigo e minha esposa 

vacinados, ficamos até mais 

tranquilos. Estamos bem res- 
guardados, mas a nossa preo- 

ram viajando, por exemplo, 
compensa, para não colocar 
em risco os demais. Umadica 

É se encontrar com quem 

também é cuidadoso , 
Em ambientes arejados, ao 

lado de pessoas vacinadas e 

Que mantiveram os protoco- 

los de segurança, ateoabraço 

de feliz ano novo pode acon- 

tecer sem muito risco. 

CONFRATERNIZAÇÃO 
Infectologistas explicam que 

em termos de transmissão de 
doenças é pouco eficaz clas- 

sificar “atividades proibidas”, 

sobretudo em um momento 

de controle de transmissão. 
==) risco não está presente 

na festa em si, mas no com- 

partamento (das pessoas que 
vão) — explica Renato Kfou- 
ri, pediatra Infectologista da 

Sociedade Brasileira de Imu- 
rizações (SBlm). 

Quseja, acon fratermização 

pode ser meros arriscada ao, 

por exemplo, evitar contato 

próximo com desconhecidos 
e conversas sem máscara, 
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ENTREVISTA 

Eduardo Paes / PREFEITO 

Prestes a completar um ano de gestão, ele anuncia ter R$ 7 bilhões em caixa, promete zerar em 

EM QUEIMADOS O 
Domingo 1912.2021] O GLOBO 

Policial civil tem a prisão decretada 
HAWES  Ainspetora Carla Melo é acusada de matar à universitária lsadora Pedrosa 

18 meses a fila da saúde, 'uma das maiores vergonhas do Rio, e ameaça encampar a Linha Amarela 

A GENTE AINDA 
ESTA LONGE DO 
IDEAL 

Muitos planos. O 

prefeito Eduardo 

Paes: “O que mais 

me angustia é 

resolver o problema 

das transportes e 

da saude, Tem anda 

agquestão do 

desemprego” 

LULE ERNESTO MAGALHÃES 

E SELMA SL HSM 
pense rio cgado corr br 

prefeito Eduardo 

Paes diz que fecha 
cano com R$ 7hi- 
lhões em caixa. 
Cita avanços no 

controle da pandemia de Co- 
vid-19 até na prestação de al- 
guns serviços, embora admita 

que estejam “aquém do dese- 
jado”, Em entrevista ao GLO- 
BO, anuncia que, em 2022, 0 

programa Asfalto Liso volta 
com força. E garante: em ja- 
neiro, deflagra o projeto para 

zerar em 18 mesesa fila de in- 
ternações, exames e consul- 

tas do Sistema de Regulação 
(Sisreg). Ele afirma ainda que 
poderá encampar a Linha 
Amarela para evitar reajuste 
detarifaequeestudaa criação 

de uma secretaria para a po- 
pulação de rua, 

Que avaliação o senhor faz do 
primeiro ano de sua gestão? 

Teve uma coisa meio óbvia 

de controle da pandemia, de 
trabalhar principalmente vol- 

tado para a vacinação é para 
evitar mortes. Houve também 

anecessidade de organizar as 

finanças. Recebemos duas fo- 

lhas de salário para pagar em 
2021, além das 13 já previstas, 
e uma cidade que há quatro 

anos não apresentava equili- 

brio nas suas contas. Outra 

missão foi retomar e qualificar 

a prestação de serviços da pre- 

feitura. Acho que a gente ain- 
da está longe do ideal. Mas foi 
LETNI esforço permanente E] 

longo deste ano. Então, nagui- 

lo que a gente se propós, que 

foi controlar a pandemia, 
equilibrar as contas e melho- 
tar a prestação de alguns servi- 

ços, acho que conseguimos 
avançar hastante. 

Em relação ao caixa, como a 
prefeitura fecha 2021? 

Pega maos restos à paga Fem 

tomo de R$ 6bilhões. Em seis 

meses, equacionamos o défi- 
cit. Voltamos as contas para o 
azul. Já em julho, fechamos 

com R$ 4bilhõesemcaixa. Va- 

mos fechar 2021 com R$ 7 bi- 
Ihões, R$ 7.5 bilhões em caixa. 
Cumprimos Com nússas obri- 

gações, pagamos as folhas (sa- 
iariais) e, hoje, temos umasita- 
ação Hinanceira confortável. 

Parte desse caixa é dinheiro 

da concessão da Cedae, não? 
Diria que metade do caixa 

é dinheiro da concessão da 

Cedae. Mas a pente inicia o 
ro com um caixa ha stante 

confortável. 

São R$7 bilhões em caixa, 
mas a prefeitura vai negociar 

o pagamento de dividas de 
fornecedores por dez anos... 

Temos a dívida com forne- 

cedores, que faremos parcela- 

mento. Com o servidor, temos 
um residuozinho para o ano 
que vem (da gestão passada). 
As contas da prefeitura estão 

no azul. A razão de ser doequi- 
librio fiscal foi uma série de 
medidas que tomamos: a alie- 

nação de imóveis, o plano da 
recuperação da Previdência 
do servidor, a reforma tributá- 

ria, 0 novo regime fiscal apro- 

vado, à gestão de caixa adequia- 

da. Fizemos isso sem aumen- 
tar imposto. Ao contrario, 

anunciamos, agora no fim do 

ana, uma redução de IPTU pa- 
racercade 60 mil imóveis (nas 
zonas Norte é Oeste ). 

Mas a conservação da cidade 

tem deixado a desejar. 
Admito que estamos muito 

aquém do que é desejado. 
Não estou satisfeito ainda 
com a qualidade da prestação 

de serviço que a gente tem 
hoje. Mas, se olharem as pa- 
redes brancas de túneis, vão 

ver que estão voltando a ser 

recuperadas. Fizemos o Luz 

Maravilha, tapamos muitos 
buracos, Houve um trabalho 

de manutenção da cidade, 
que é algo que, a partir do anó 
que vem, vai acontecer com 

mais força. Em relação ao cui- 

dado com a cidade, voltamos 

com o reordenamento do es- 
paço público, com dificulda- 

de porque há aínda muita 

gente desempregada. Olhan- 
do para o futuro, para o orça- 
mento de 2022, vamos reto- 

mar o padrão alto de investi- 

mento. À PEITDE tem uma 

musculatura muito maior. 

Pensa em voltar como 
programa Asfalto Liso (de 
recuperação de pavimento)? 

O Asfalto Liso volta com to- 
da a força ano que vem, Serão 
R& 600 milhões. Já licitamos 

API (Centro e adjacências) e 
AP2 (Zona Sul, Tijuca e adja- 
cências). Estânaruaalicitação 
das outras áreas. 

eh 

O que mais será feito em 2022 

para melhorar a conservação? 
A Fundação Parques e Jar- 

dinse aComlurh vão anumciar 
uma série de iniciativas para à 

marutenção de praças e par- 
ques, São licitações que estão 
na ma. Eum banhode loja. Vo- 
cê pinta os Arcos da Lapa, ajei- 
ta os campos de futebol no 
Aterro do Flamengo, recupera 

a Quinta da Boa Vista. Vamos 
ter ainda uma fábrica de pra- 
ças (contratos de revitalização 
de praças, contando com polo 

ET Bangu. pira [| recuperação 

de brinquedos, bancos e outros 
equipamentos ), 

Na Saúde, também há muitas 
reclamações, 
Acabamos concentrando 

muitos esforços na pandemia. 
Então, não houve uma plena 
recuperação da rede de aten- 
ção básica e dos hospitais. Es- 
tou botando mais R$ 2,5 bi- 
lhões na Saúde no ano que 
vem. Vamos zerar a fila do Sis- 
reg (Sistema de Regulação) em 
L8 meses, a partir de janeiro. 
Ai, passamos a ter de novo um 
atendimento, que será manti- 

do num grau aceitável. 

Como vai zerar a fila do Sisreg? 
Vamas lançar um grande 

centro de especialidades na 
região de Benfica. Estamos 
comprando um prédio ali, 

Nele, val haver um hospital 

do olho é de outras grandes 
especialidades, E a gente vai 
contratar muita coisa no pri- 

vado. Essa fila do Sisreg é uma 
das maiores vergonhas do 
Rio. Infelizmente, não deu 

Q 
“Encampo, pago e licito 
no dia seguinte. E 
inaceitável aumentar o 
pedágio da Linha 
Amarela. A tarifa atual 
mantém a via expressa, 
inclusive com a taxa 
de retorno” 

“Admito que estamos 
muito aquém do 
que é desejado, Não 
estou satisfeito ainda 
com a qualidade da 
prestação de serviço 
que a gente tem hoje” 

A gente vive uma 
crise de emprego, 
um problema social 
profundo. Não tem 
como fazer choque de 
ordem, sair arrancando 
(camelôs), O processo 

“ vai ser mais lento” 

FARO RS) 

paraavançar este ano porcau- 
sa da pandemia etambém por 

causade Pecursos, 

As equipes de Saúde da 
Família que acabaram serão 
reativadas? 
Tem muita equipe de Saúde 

da Família para recuperar, 
contratar. À gente está avan- 
cando. Quero lembrar que a 
gente deixou com 70% (da 
população atendida), eo cara 
(o ex-prefeito Marcelo Crivel. 
la), com 40%, Vai ser gradual 

Essa recuperação. 

Nos transportes, a prefeitura 
não conseguiu licitar a 
bilhetagem digital. 

Conseguimos avançar nos 
transportes, mas seta um 

processo mais lento. Gosta 

ria de ter terminado tudo es- 
te ano, Mas, desde o início, 
digo que é impossivel fazer 

em um ano. Também não é 

simples terminaremdois, F- 
zemos a intervençãono BRT. 

Infelizmente, a licitação da 

bilhetagem não foi bem-su- 
cedida. Estamos botando na 
rua a contratação de 600 

BRIs novos, e, depois, anova 

concessão do sistema de 

BRT. Retomamos as obras do 

Transhrasil, que serão con- 

cluídas ano que vem, e passa- 
mos a fazer um monitora- 
mento de forma mais inteli- 

gente do transporte público, 

usando GPS. 

O senhor val lançar um novo 

edital da bilhetagem digital? 

A minha ideia é manter o 
processo licitatório. 

EaLinha Amarela? O que fará 
se a perícia judicial concluir 
pelo aumento da tarifa? 

Se tor essa a decisão final, 

vou encampar a Linha Ama- 
rela, com a diferença que vou 
fazer o pagamento devido à 

concessionária Lamsa. À 
gente quer respeitar contra- 

tos. Encampo, pagoelicito no 

diaseguinte. E inaceitável au- 

mentar O pedágio da Linha 
Amarela. Pelas nossas con- 
tas, à tarifa atual mantém a 

via expressa, inclusive com a 
taxa de retorno, 

O que o senhor gostaria de ter 
feito e não fez em 2021? 
Não ter as Clínicas da Fa- 

milia funcionando adequa- 

damente, os hospitais do jei- 
to que eu deixei em 2016, é 
uma angústia diária. Ter o 

sistema de transporte no es- 

tado em que se encontra ho- 
jetambém. Manter a cidade 
limpa, asfaltada, me inco- 

moda. Mas o que mais me 

angustia é resolver o proble- 
ma dos transportes e da saú- 

de. E tem ainda a questão do 

desemprego. Estou pedindo 
a todas as secretarias: é pre- 
ciso ter muito foco no em- 

ego. À gente tem um pro- 
lema de pobreza, de misé- 

ria de desemprego, 

Em 2022, haverá alguma ação 
nova para conter as 
dcupações irregulares é a 

expansão das favelas? 
Voltamos a agir de maneira 

muito forte contra a ocupa- 
ção irregular. Foi algo que cu 

sempre fiz e me atacavam. 

Agora, grileiros são chama- 
dos de milícia, e ninguém da 

esquerda reclama mais. 

O programa Lixo Zero vai voltar? 

O Lixo Zero continua, não 

acabou. Mas a gente vive um 

processo de degradação do es- 
paço público na cidade muito 

grande: excesso de população 

de rua, comércio ambulante 
totalmente desorganizado, 
Essa herança leva um tempo 

para agente recuperar. 

O senhor pensa, mesmo, em 
criar uma secretaria para à 

população de rua? 
Estou estudando. Mas não 

decidi ainda. 

A Secretaria de Assistência 

Social não faz isso? 
A Assistência Social pode fa- 

zer. Mas eu quero um secretá- 

rio focado só nisso, Era um 
problema grande que virou 

um problemaço. À gente tem 

que dar alternativa para as pes- 
s0as, mas é preciso organizar 

minimamente também. 

Em relação aos camelós, vai 

voltar como chamado choque 
de ordem? 

A gente vive uma crise de 
emprego, um problema so- 
cial profundo. Não tem co- 
mo fazer choque de ordem, 

saira e 0 proces Si 

vai ser mais lento, Já resol- 

vemos em áreas como Ta- 

quara e Méier, que eram 
complexas. Estamos fazen- 
do com diálogo, com um 

olhar mais carinhoso. De- 
senvolvemos o programa 

Ambulante em Harmonia, 

dando licença, organizan- 
do. Só que essa necessidade 
não pode significar uma es- 
culhambação completa. 
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Da Saúde às 
finanças, um 
balanço do 
primeiro ano 
Dos 15 compromissos que assumiu para 
2021, Paes cumpriu seis integralmente, 
sete parcialmente e ficou devendo dois 

LUTE ERNESTO MAGALHÃES 

E SELMA SCHMIDT 
grinderdoagbaba com im 

0) Plano de Cargos, Salários 
e Carreiras para a Saúde 

não saiu do papel. Jáacontra- 

tação de mil médicos e ou- 
tros profissionais para unida- 
des médicas do município 
SALMO DCrLA aexpectativa: che- 

gou a 2.343 nomes, Com pro- 
cesso seletivo para admitir 
mais 2.500, De 68 compro- 

missos assumidos por Eduar- 
do Paes antes de tomar passe 
como prefeito do Rio em seu 
terceiro mandato, 15 deveri- 

am ser concretizados em 
2021. Entre as promessas pa- 
ra este ano, seis foram cum- 

pridas integralmente, sete 
parcialmente e duas não sai- 
ram do papel, 
Na Saúde, a retomada do 

Programa de Atendimento 
Domiciliar do Idoso (PADI) 
voltou a funcionar. E a pre- 

paração nos primeiros cem 

dias de governo para a cam- 
o de vacinação tam- 
ém aconteceu, assim co- 

mo a promessa de assegurar 
o pleno abastecimento de 
medica mentos e outros ma- 

teriais de consumo nas uni- 

dades de saúde. 
Mesmo com a maioria do 

que foi acordado realizada, o 

presidente do Sindicato dos 
Médicos do Rio, Alexandre 
Telles, ressalta que a prefeitu- 

ta, em 2021, ficou devendo 

muito à área de saúde: 
— Não se conseguiu sequer 

sentar à mesa de negociação 
para fazer análise do impacto 
financeiro do plano de cargos. 
Não houve empenho para se 
avançar nisso. Nos sentimos 
desrespeitados. Além disso, 

organizações sociais que pres- 
taram serviço para a prefeitura 
não quitaram valores das res- 
cisões de profissionais, alegan- 

do que a prefeitura continua 
devendo a elas. E 186 equipes 
da Saúde foram extintas no go- 
verno passado. Elas não foram 
recompostas, o que prejudi- 
coua população. À promessa é 
que isso aconteça em 2022. 

SOLUÇÃO INTEGRADA 
Quanto a transportes e mo- 

bilidade, a prefeitura deve 

reabrir nos próximos-dias as 
últimas estações do BRT 
que estavam fechadas. As 
obras de recuperação da ca- 
lha do Transoeste ainda não 
começaram, e o BRT Rosa, 

sópara mulheres, se limita a 

um projeto-piloto no corre- 
dor da Zona Oeste, quase 
nunca respeitado. Já o plano 

de racionalização do siste- 
ma de ônibus foi revisto, 
mas os consórcios não estão 

circulando com a frota de- 
terminada pela prefeitura. 
Engenheiro especializado 

em mobilidade urbana, Li- 

cinio Machado Rogério diz 
ue amelhoriada qualidade 
do transporte público preci- 
sa de uma solução integra- 
da, que envolva a União e o 
estado. Ele observa ainda 

ge 
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AS PROMESSAS DE EDUARDO PAES  Dos6S compromissos assumõãos pelo prefeito. 15 dever am ser imprementados em 2021 

paoMESSAS —» Cumpridas 6 DOGG GO Cumpridasemparte? DODDODO Nãocumpridas2 DO 

(5) SAÚDE 
1) Recontratar mil a Criar um mova 

profissionais de plano de cargos de Atendimento 

zaide para a Saúde Bomiciliar ao idoso 

Foram contratados Projeto não foi Estormulado, voltou 
2.343 apresentado à Câmara a funcionar 

“2 [À MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTES 
E) Recuperar a malha de BRT e reabrir 

as estações fechadas 

Foram reabertas 44. As duas ainda fechadas devem 
ser reabertas esta semana. Mas a recuperação da 
calha do Transoeste não começou murtuliro 

| 

ECONOMIA, TURISMO E TRANSPARÊNCIA 

É) Retomar o Programa 

o Criar o BRT Rosa para mulheres 
nos 100 primeiros dias 

Hã um projeto piloto nó 
Transoeste, lançado só em 

4] Preparar, nos 100 primeiros 

dias, as clínicas da família para 

a vacinação contra a Covid 

Às clínicas estrvam 
preparadas 

É Assegurar o pleno 
abastecimento nas unidades de 

saúde nos primeiros 100 dias 

ES 5773 milhões em insumos 

O Revisar o plano de racionalização do 
sistema de ônibus 

O plano foi revisto. Treze linhas foram 
restabelecidas. mas os consórcios não estão 
cumprindo as frotas determinadas 

CS CULTURA 
€) Rever os 6) Criar programa de (1) implantar (6) Atender em atéi2 (E) Nos 100 (1) Criar nos 100 E) impiantar o 

regjustas de crédito paramiciooe  progtamade dias reclamações do primeiros dias, primeiros dias plano Muzeu da 
2D1E do IPTU, Pequenas empresas  peração de 146 referentes a fazer diagnóstico de reestruturação do Memória Afro & 
com redução de  ereduzir impostos EMPrego é buracos, entulho, da custos para campus da Gama Filho valorizar o Cais 
sumentos nas renda para poda e iluminação reabrir a ciclovia E avaliar áreas no Porta do Valongo 
Zona Norte o Com R5 12 milhões mulheres Tim Maia e que possam virar 
Deste disponíveis, 0 chefes de Serviços tápa-buráco marcar centro de capacitação Em novembro, 

programa tamília são atendidos plebiscito para toi inaugurado 
Arevisãofoido emprestou R$4,3 em 12 dias (mas definir o melhor Houve decreto de o museu. O Cais 
recadastramento milhões. Mas, em Foram úteis) e dependem destino do desa ação da ganhou um 
do IPTU de 2015 e um ajuste fiscal, treinadas das condições empreendimento Gama Filho (Pledade), contrato de 
2016. Não houve uma nova 2.862 climáticas. Podas mas o plano de 
mudanças na lei fegislação do 155 mulheres podem levar lá dias O diagnóstico reestruturação está para evitar 
de 2018 cortou parte dos úteis. Na iluminação, foifeitomaso em mvolvimento. alagamentos 

incentivos para o prazo é de plebiscito não Esse é omesmo status 
vários setores sete dias do Porto Maravilha 

que Paes terá que recuperar para isso — analisa Licínio.  tringiraum trechodacidade. Tudo isso acabou gerando 
a pavimentação do BRT 
Transoeste por conta de er- 
ro técnico ocorrido na sua 
primeira pestão (2007- 
2010), quando se optou por 
construir 0 corredor com 

asfalto comum (que não re- 
siste qo peso dos articulados), 
em lugar do concreto adota- 
do nos corredores Transca- 
rioca, Transolímpico e no 

projeto do futuro BRT 
Transbrasil. 
Os ônibus. segundo o en- 

genheiro, se destacam na 

desorganização porque 
transportam 70% dos usuá- 
rios, mas todo o sistema de 

transportes (incluindo 
trense ônibus) foi remune- 
rado seguindo a lógica de 

que tudo dependia princi- 
palmente da tarifa. 

— Com a crise econômica 
em 2015 e a pandemia em 

2020, esse modelo desan- 

dou, Todos os entes têm que 
se reunir e buscar uma solu- 

ção integrada. O ideal é ter- 
mos uma Autoridade Me- 
tropolitana de Transportes 

Nas áreas de turismo, eco- 

nomia e transparência, a 
prometida revisão dos rea- 

justes do IPTU aprovados 
em 2018, com redução de 
aumentos excessivos nas 

£ona Norte e Qeste, por 

exemplo, toi teita parcial- 
mente. Houve uma dimi- 
nuição de 30%, só que em 
cima de um recadastramen- 

to do IPTU de 2015 e 2016,e 
não sobre o reajuste fixado 
pela legislação de 2018. 

CAIXA NO AZUL 
No caso da ciclovia Tim 
Maia, ao longo da Avenida 

Niemeyer, onde duas pesso- 
as morreram após um desa- 
bamento em 2016, 0 com- 

promisso também foi cum- 
prido pela metade. A prefei- 
tura fez um diagnóstico so- 
bre os custos para reabrir a 
pista, mas não promoveu 
plebiscito para definir a des- 
tino do empreendimento. O 
prefeito Eduardo Paes diz 
que ainda pretende fazer a 
consulta, embora vá se res- 

Promessas à parte, chama 
a atenção o caixa gordo de 
R$ 7 bilhões da prefeitura. 
O que, dizo economista An- 

dré Luiz Marques, do Ins- 
per, pode ser explicado por 
alguns fatores: 

—Tem um ponto em que 

o Rio acaba se benefician- 
do, como outras cidades e 
estados: 2021 foium ano de 

recuperação na arrecada- 
ção de impostos, 155 dos 
municipios, ICMS dos esta- 

dos. [isso gerou um caixa im- 

portante. Em 2020, foi mui- 
to ruim, por conta da pan- 
demia. Então, essa rec upe- 

ração veio com a melhora 
da economia. No caso do 
Rio, tem também o dinhei- 

ro da concessão da Cedae, 

que ajudou o município. 
Mas a prefeitura aprovou 
algumas leis na Câmara de 

Vereadores, revendo, por 

exemplo, a questão previ- 
denciária. Tem ainda a pos- 
tergação do pagamento de 

fornecedores e de parte do 
décimo terceiro de 2020, 

Lipo: jovem filma, sem saber, mãe agonizando na calçada 
Filha aguardava para subir até clínica onde procedimento seria realizado. IML fará exames complementares para apurar a causa da morte 

FELIPE GEINEBERG E LÍVIA NEDER 
grandetioPogiaha com Er 

or volta das 13h da última 
sexta-feira, Brenda Rodri- 

gues, de 21 anos, aguardava na 

recepção do Carioca Office, 
anexo ao Carioca Shopping, 
em Vicente de Carvalho. Sua 

mãe, a empregada doméstica 
Maria Jandimar Rodrigues, 
de 39anaos, tinha ido aumacli- 

nica de estética realizar a se- 
gunda sessão, de três, de hi- 
drolipo. Enquanto esperava 
no térreo à autorização para 

subir à sala onde Maria se en- 

contrava, a recepcionista que 
a atendia percebeu que uma 
mulher estava caída na calça- 

da em frente ao edifício: a viti- 
ma era loura e estava de rou- 
pão. Por estar longe, Brenda, 

que filmou a cena, não conse- 
guiu reconhecer que, na ver- 
dade, ali estava sua mãe. 

O corpo de Maria será en- 

terrado hoje no Cemitério 
de Inhaúma, na Zona Norte. 
O Instituto Médico Legal 

ainda fará exames comple- 
mentares para saher a causa 
da morte, Segundo infor- 
mações da Polícia Civil, ain- 

tervenção não chegou a ser 
iniciada, e Maria morreu 
“minutos após a anestesia”, 

— A meninada recepção fa- 
lou que alguém tinha caído 
passando mal, Eu assisti a tu- 
do, Mas, pelo fato deestar lon- 
ge nãoviquemera, Euviuma 

pessoa calda no chão, com o 
roupão ainda. Fizeram mas- 
sagem, respiração boca a bo- 
ca. e foi chegando mais pente. 

Uma menina pediu para eu 
gravar para mostrar a demora 
ao atendimento, Mas não 
imaginava ser minha mãe — 
relembra Brenda. 

“FOI ALIQUE DESABEI 
A filha narra que, após o ábito 
ocorrer, uma recepcionista da 
clínica desceu e pediu para ela 
a acompanhar. Mas, em vez 

de subir para a sala onde, em 
tese, Maria estaria, Brenda foi 
levada para às fundos do pré- 
dioe informada que apenas à 
médico iria falar com ela. 
— Foi ali que desabhei. Um 

homem passou pormim, ceu 

perguntei seeleerao médico. 
Ele respondeu que não, que 
era um funcionário do prê- 
dio. Mas era o médico. De- 
pais, quando eu o confrontei, 
ele não falou mais nada. Meu 
mundo acabou ali. Eu, com 

2lanos, filha única. E chorar, 
pedir forças a Deus e pedir 
por justiça — diz ela. 

O caso foi registrado como 
“encontro de cadáver” na 27º 

DP (Vicente de Carvalho). O 
médico Brad Alberto Castril- 
lion Sanmiguel, responsável 

pelo procedimento, foi cita- 
do no registro de ocorrência 
na condição de testemunha. 
De acordo com q delegado 

Ricardo Barbosa, titular da 
distrital, ele apresentou to- 
dos os documentos legais de 

funcionamento da clinica. 

Em nota, o advogado do 
médico, Hugo Novais, afir- 
mou que Brad Alberto está 

colaborando com as investi- 

gações e que aguarda o resul- 
tado do exame de necrópsia 

para se manifestar, mas “se 

solidariza com a família da 
paciente, sendo certo que 
apresentou SOCOrrou médico 

como forma de evitar a 000I- 

rência da morte”, 

'FICOU TODA ROXA' 

Companheiro da vitima há 
seis anos, o motorista Wagner 
Vinicius Morais de Carvalho 
contou que essa seria a segun- 
da de três etapas previstas pa- 
ra o procedimento estético. 
Segundo ele, à vítima pagou 

mais de R$ 4 mil ao todo. Ela 
se queixava de dores desde a 
primeira intervenção, feita Vitima. Mara Jandimar morreu após tomar a anestesia para fazer hidrolipo 

uma folga de caixa. 
A decisão de postegar o 

pagamento de dividas anti- 
gas é motivo de críticas por 
empresários. Uma delas é 
que, no processo de quita- 
ção de débitos por até dez 
anos, a prefeitura planeja 
que Os pagamentos ocorram 
sema reposição da inflação, 

— Jss0 é um saco de malda- 
des do prefeito. Nessas divi- 
das, há faturas anteriores ao 
governo do ex-prefeito Mar- 
celo Crivella, de compromis- 
sos contraidos quando Paes 
comandou a cidade em man- 
datos anteriores. Além de 
não receber no prazo previs- 
to, as empresas ficam desca- 
pitalizadas, limitando sua ca- 

pacidade de investir — abir- 
ma Alfredo Schwartz, presi- 
dente-executivo da Associa- 
ção das Empresas de Enge- 
nhariado Rio (Aerj). 
Schwartz calcula que em- 

presas de engenharia sejam 

credoras de R$ 800 milhões 
dos R$ 900 milhões que a pre- 
feitura estima ter postergado. 

no último dia 10, quando rea- 
lizou hidrolipo nas costas. A 

intervenção de anteontem 
seria na região ahdominal. 
— Na semana passada, eu 

Lalei para ela deixar isso para 
lá, porque ficou toda roxa, 
Acordou nervosa, se batendo, 
não conseguiam segurar ela, 

Passou a semana toda sem 
condições de se levantar, e 
não foi trabalhar, O recepcio- 

uista falou que em trésdiasela 
voltaria ao normal e não iria 
reclamar de nada, Mas ficou a 
semana toda reclamando de 

dores —contou ele. 
Segundo Wagner, apósver 

a paciente passar mal, o mé- 

dico responsável pelo pro- 

cedimento tentou fugir: 
— Ele juntoutodo o materi- 

alese preparou para sair. Dis- 

se para as pessoas que la des- 
cer para buscar socorro, mas 
chamou um táxi para ir em- 
bora. Foi um segurança do 

shopping que segurou ele e 
chamou a polícia. 
Testemunhas contaram que 

a vítima chegou a ser colocada 
dentro do táxi para ser levada a 
um hospital, mas entrou em 

convulsão e morreu na calça- 

da da entrada do eg 
Procurado, o Carioca Shop- 

ping informou que “se solida- 

riza com a família da vitima e 
informa que está colabaran- 
do com as autoridades”. O 
shopping afirma “que não 

tem qualquer relação com o 
prédio comercial e as empre- 
sas ali instaladas”. 
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Um monumento do cinema ita 
NAME  HãZSanos mor aosedutor Marceio Mastro ann|. estrelade “Adocevida” 

Domingo 19122021] O GLOBO 

jano 

militar — na sua frase: dinhero vivo; R$ Similhões Para conduta referente à Covid, instrumento de averiguação 

Santos Cruz “Patriota é todo cidadão que acormedar à fundo eleitoral agora ameaça a integridade historicamente termina em Retrocesso 

ama seu pais e leva a vida seriam necessários 1 fisica dos funcionários da pizza, os senhores notáveis 

O artigo do general Santos Cruz decente e não um pequeno apartamentos, Deputados e Anvisa por autorizar vacina senadores do famoso grupodos  Admitindo-se uma 

(Um pais doente de corrupção | bando de viciados em dinheiro senadores. patrioticamente farão paracrianças Oatualministro  seteestão numasinucadebica  aterradora, impensável, 
e fanatismo , 18-12) vai no público, benesses funcionais plantões zelando pela segurança daSaúde é pior doque Ou rompem esse paradigma ou mas muito provável volta 

ponto exato, A corrupção & e foro privilegiado” da dinheirama. Poderemos ir Pazuello, pois sabe o que faz, tornar-se-ão protagonistas de do Partido dos Trabalhadores 

o fanatismo estão destruindo CLAUDIO JANOWTTZER dormir tranquilos Na sua saga por anarquia, uma pizzagipante dignado livro au poder, na pessoado 

o Brasil. Espero sinceramente RIO WILDE RALA Bolsonaro entrepou o destino dos recordes. Lembremos que ex-presidente Lula, não é 
que existam muitos militares RO dopai a Lira, que faz tal CPI serviu para alguns preciso ser nenhum cientista 

sérios como ele para sepultar conchavos com Pacheco é val membros ousarem a se lançar político para concluir que 

o delírio bolsonarista Aindahá Fundo eleitoral destrundoa Saúde.àa moral, o ao pleito para presidente da estaremos diante de 
tempo de sermos uma nação Poder do povo trabalho, a culturaea dignidade República Com a palavia, 05 retrocessos que levarão 

verdadeiramente feliz e Fundo eleitoral de até R$ 5,7 dos brasileiros. O pesadelo fol dlgnissimo senadores. décadas para serem 

honrada, Essa página infeliz da bilhões! Vergonha nacional! O Reza a nossa Constituição: todo descobrir quantas pessoas à HILTON FERREIRA MAGALHÃES revertidos, se é que um dia 
nossa História deve ser virada GLOBO publicou a votação das poder emana do povo e será nossa volta são imagem e Eta acontecerão. Quem não se 

o quanto antes. O sol há de bancadas É pouco. Tem que ExETCICO por seus semelhança de Jair Bolsonaro! lembra de Cuba? Quem viver, 

brilhar mais uma vez divulgar os nomes dos que representantes eleitos CECILIA CENTURMON verá! 

MÁRCIO DOS SANTOS BARBOSA votaramafavordo fundão para legalmente, Desafio alguém a SÃO PAULO SP Impunidade MARIA ELISA AMARAL 
la que nunca mais sejam eleitos. provar que o orçamento TATUAPÉ SP 

Não deve existir fundo eleitoral. secreto, os fundos eleitoral e Para que não percamos as 

Pessoas jogadas nas ruas. partidário, as anulações das Sem surto sempre lúcidas e bem 
Ganhei novas forças ao ler o passando fome, e 05 penas aplicadas pela Lava-lato colocadas observações de Político integro 

artigo assinado pelo general parlamentares não se com base em “impropriedades Gostaria de discordar, Carlos Alberto Sardenberg, 

Carlos Alberto dos Santos Cruz, envergonham de atos dessa processuais” ea “lei das traternalmente, do leitor sugiroqueseja dado aeleum — Liuma afirmativa numa mídia 
por expressar exatamente, não natureza impunidades”, por exemplo são Cândido Espinheira Filho novo espaço. O atual seria que dizia: “Moro precisa de 

Só 0 meu pensamento, mas, ROBERTO ANTONIO DECARVALHO poderes conferidos pelo povo (18-12), que sugere uma dedicado unicamente à um político integro como 

também. o de milhões de RIO aos seus representantes. Pobre intervenção ao presidente, impunidade. Este assunto, companheiro de chapa” Mais 

brasileiros. Eu teria acrescido, povo brasileiro... indicando um suposto aquiro Brasil érico e fácil achar agulha em palherro 
aperas, mais uma frase à que ANTONIO ML GOMES transtorno psiquiátrico. inesgotável face à incrivel Depois de votar durante 56 

tudo foi dito: os políticos ali O Brasil atravessa um periodo RO Rdmitindo-se essa epidemia de patologias anos. sempre em candidatos 

citados precisam, perigoso. Não bastasse a possibilidade, estaremos Processuais. diferentes, posso afirmar sem 

urgentemente, assumir pandemia, vemo vitus H3N2, de eximindo-o de todos os crimes JISÉ RONALDO RIBEIRO medo de errar que não hã 

a vergonha que lhas cabe, Influenza, que ainda não tem Homem forte praticados, além de atenuar RO político integro. AÍ, dirão: 

lembrando que suas eleições se vacina mas contra O qual temos declarações estapafurdias e Fulano não roubou. Roubou, 

devem desperançadequeeles como nos proteger. Ágóra, um Vejo críticas seguidas 20 insidãosas. Jair Bolsonaro não é sim. 50 0 fato deter asua 
exercessem as suas funções outro virus letalfoicriado, 057 presidente Bolsonaro loco, e sim incompetente, Lula x Fl amengo disposição os mais altos 
legislativas em interesse bi. Contra esse não temos como Concordo com todas eacredito  despreparado, usa frases de vencimentos dó pais e as 

daqueles que votaram netes, nos defender, nem mesmo que são diminutas. Não vejo, efeito é teatraliza para atrair Em sua coluna de sábado intermináveis mordomias, é 

e não baseados em interesses recorrendo às umas porém. nenhuma critica ao atenção e mobilizar seguidores (18-12), Ascâmio Seleme conta, seu produto não cobrir o que 

pessoais Parabéns, General KEABEL AVALLONE maior culpado por todo o mal robotizados. Aperformance faz  nanotácomo titulo Aquinãoé  foigasto por atitudes, o 

Santos Cruz. SAC PALO, SP pelo que nós, os brasileiros, parte da estratégia Em outras Flamengo" que Lula debocha famoso custo-benefício, É 

ELI GUIMARÃES passamos: o presidente da palavras,0 chefe do executivo da nação rubro-negra em uma mais do que suficiente para 

RO Câmara, Arthur Lira, que não precisa ser responsabilizado reunião com lideranças das descaracterizar sua 
Dinheiro dos outros pis em votação as centenas por seus atos e não internado. centrais sindicais em integridade. 

de pedidos de impeachment. FÁBIO MARTINS BARBOSA São Paulo, dizendo queamesma PAULO HENRIQUE C. OLIVEIRA 

Parabéns efusivos a Carlos Para o Prêmio Nobel Milton E merecedora de crítica, VOLTA REDONDA, Ri “passou vergonha”. pois achou RO 
Alberto dos Santos Cruz pelo  Friadman, "Nmguém gasta o também, a Assembleia que ia ganhar tudo e não ganhou 

seu objetivo artigo. Enquanto o dinheiro dos outros com tanto Constituinte, que deu esse nada. Ele completa: “mas nós 

atual ocupante da Presidência cuidado como gasta o seu poder a um só deputado. CPI da Covid não somos Flamengo, não Futuro obsoleto 

da República emprega cerca próprio” Nossos políticos podem [os GONÇALVES MOREIRA ; vamos botar “salto alto”. 
de 6 mil militares em cargos dizer que à fundo eleitoral não é RO Há cerca de dolsmeses acabou Os sindicalistas, todos Avelocidade com que celulares 

públicos como formadecriar  umpgasto e sim, investimento a CPlda Covid-19. O que se viu paulistas torcedores de outros e outros gadgets ainda 
regalias injustificáveis (como 
foi o vergonhoso caso do 

general da ativa e ex-ministro 

para aperfeiçoamento 
democrático das eleições. Mé 

engana, que eu gosto. O custo, 
Pesadelo 

foram espetáculos de exibição 
para às telinhas da TVs durante 

longos, praticamente, seis 

clubes, foram à loucura 
Pergunto: será que depois desse 

deboche, ainda vai ter 

praticamente novos deixam de 
ter utilidade ou passam a ter 

uma utilidade precária faz-nos 

da Saúde, Eduardo Pazuello). digo o imvestimento será de Realmente estamos vivendo meses. Sem desprezar à rubro-negro com coragem de pensar que o “futuro” que 

o autor doartigo (queémilitar múódicos R$5,7 bilhões. O valor tempos estranhos. Por muito necessidade da famigerada CPI, votar nesse candidato? acabamos de adquirir ja é 

da reserva) mostra à postura sõa abstrato? Então veamos:.no menos, Collor e Dilma foram o que temos hoje ce apuração Duvido! obsoleto 

digna —que a maioria dos bunker de Geddel Vieiralima a empichados! O presidente, efetiva? Quso responder Nada, PAULO A O NASCIMENTO HISÉ RONALDO RIBEIRO 
brasileiros espera da classe PF fez sua maior apreensão em após matar milhares por sua absolutamente nada! Como esse  TERESÓPOUS ax 

Clube 
O GLOB 

AA DENT ÇÃO 
RR a E toh À 

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES 
CONSILTE CONDIÇÕES DA OFERTA RO 5: TE CLUBEDELDBO COM BR 

Aescolha perfeita A saudade acabou: Fábio Jr. está de 
para a ceia de Natal volta aos palcos na próxima semana 

20% comiomederogui | [EA 
| jão e parmesão. Asst- | 

nante O GLOBO tem 

——-—C om a ceia de 20% de desconto — Para quem eta de 
Nataise aproximando, naprimeiracomeprae Fabio Jr. e estava ansioso 

êhorade garantircomos 10% OFF em todas às para vê-lo de novo nos 

Congelados da Sôniaa outras. Confira nosite palcos. o cantor estáreto- 
melhor opção parasabo-  doClubeas instru- mando aturnê com seu 
rear coma familia. O ções para aproveitar repertórioromáântico. Ele 

tacalhavespiritual que  aoterta É possível se apresentanas próso- 

compõe a linha light da lazer compras online mas.quartaequinta- 
marca, é uma excelente e porteletone, com feirano Teatro Multis 

FLA | pedida: são lascas do ligações a partir do plan, na Barra, com 

Búzios em hotel a poucos metros peixe intercaladas com Rio de Janeiro (21- ingressos 40% 

da charmosa Praia da Ferradura purêdebatata cebola 36419779)oudeSão |  maistaratos 
etomates levemente Paulo (11-4007-2 196). para assinantes. 

O beneficio é 

15% munidos decarteinnha metrosdohota, valido em compras 

do Clube (fisicaou Rotodo, são B4 suítes onlne;mediante | 

passa chgital navalidade). mademas eamplas utilização do código 
Qespaçoécercadopor  nolocal alêmdeuma de desconto disponi- 

e HOSpede-se nO uma paisagemnatura-  estruturacompleta para velnositedoClube A 
Hotel Ferradura Resort, menteúmnica emharmo-  olazerdoshóspedes. classilicação indicativa 

em Búxios, amenos de maentre overdeda Quem escolhe à espaço éde lb anos edobrga- 

treshorasdeNdemi com  RegiãodosLagoslumi-  comorefúgio pode tória a apresentação de 

15% de desconto em nensegomar daPraia aproveitar de piscinas comprovante de vacina: 

reservas nabaixatempo-  daFerradira uma das (rés aquecidas e uma cão contra à Covid-19 para 

rada e 10% na alta — mais famosas daregião, coberta) salade plnásti- entrada no local bem 

desconto especial para devido ao formata, e ca espaço paramassa- como uso de mascara 
assmarntes OGLOBO localizada a poucos gens e quatiade areia. de proteção facial 
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À garfada 
final sempre 
é a mais 
saborosa 
No último dia do Rio Gastronomia, 

selecionamos comidinhas e atrações 

que merecem uma atenção especial 

RIO 
GASTRO 
NOMIA 
CAROL EAPPRA 
Pestana gro co or 

Si diz a música, aí, aí, aí, 

ai... Está chegando a hora 
de se despedir do Rio Gastro- 
nomia, Depois da edição virtu- 

al do ano passado, o público 

voltoua Se EINCONtrAr tro mador 

evento dogênero no pais. Mas, 

para quem ainda não conse- 

guiu visitar ou ficou com gosti- 
nho de quero mais, ainda dá 

tempo de aproveitar a progra- 
mação no Jockey. que abre os 
portões hoje ao meio-dia. 
No enorme espaço ao ar li- 

vre, não faltam opções para sa- 

borcar, aprender e se divertir 
neste último dia de evento. 
Como já é tradição, os quios- 

ques de alguns dos mais bada- 

lados restaurantes e bares da 
cidade são concorridos, E é fá- 
cil se perder em meio a tantas 

tentações, mas reunimosal 
masdicas para ajudar naárcua 
tarefa de escolher. Entra ano, 

sai aro, há aqueles hits absolu- 
tos — caso do bolinho de baca- 
lhau (R$ 35, a dúzia) da Gruta 
de Santo Antônio, que já che- 

gou a servir 12 mil unidades 

emum único dia em 2019, Ou 
obolo de chocolate com briga- 

deiro e calda de baunilha do 

Irajá (R$ 28), que segue cam- 
peão no estande de Pedro de 

Artagão. apesar de novidades 

imperdíveis como a torresmo 
de barriga do Boteco Rainha 
(R$ 32), uma das casas do 
chet. Este ano, outras pedidas 
que fazem sucesso são 0 arroz 
de pato com chouriço portu- 

guéês do Barsa (R$ 3990j€e 0 
bacalhau ao Brás do Guimas 
(R$ 38). Na Liga dos Batecos, 
que reúne quatro dos mais po- 

pulares balcões da cidade, o ta- 

moso porquinho de quimono 
(R$ 18, duas unidades) do Bar 

da Frente é um caso séria. 

E fique de alho em quitutes 
estreantes que conquistaram 

ocoração do público nesta edi- 

ção: no Escama, casa de frutos 

do mar do chef Ricardo Lapey- 
re, o croquete de polvo (R$ 25, 
a porção com quatro) já virou 

unanimidade entre chels e vi- 
sitantes. O molusco é a estrela 
também do pastel de polvo 

com vatapá (R$ 20, a dupla) 
do novo Taya Comidaria Pop 
Brasileira, da chef Andressa 
Cabral, Ainda na lista de debu- 

tantes, não deixe de provar a 
lasanha do Sul (R$ 30), a ver- 
são amazônica do clássico in- 

glês fish and chips (R$ 30). fei- 
ta com nacas crocantes de pi- 
rarucu e molho de jambu no 

Gosto da Amazônia, e a torta 

de queijo basca (R$ 25), sobre- 
mesa da vez no Venga! 
Como ninguém quer ficar a 

seca, para bebericar as dicas 

Do alto da roda-gigante. Atração de 2Om de aftura tem uma das vistas mas bonitas do evento, um programa perfeito para descansar entre uma comidinha e outra 

DESTAQUES DE HOJE 

AUDITÓRIO SENAC 

13h: “Lidando com carnes âmoda 
italiana”, com Nello Garaventa (Grado) 

14h30: "Ceia bossa nova”, com 

Paula Prandini (Empório Jardim) e 
Vera Saboya (Ateliê Culinário) 

16h: “Cozinhando com produtos 

locais”, com Rafa Costae Silva 

(Lasai) 
1h30:* Panetone caseiro”, com 

Adriano Amarante (João Padeiro 

& Co). 

19h: “Os 40 anos do Guimas.coma 
família Mascarenhas 

AUDITÓRIO SANTANDER 
BRASIL DE SABORES 
13h30: "Do mangue 20 mar”, com 

são o gim tônica com Amázzo- 
nú Rio Negro, sacos de limão- 
siciliano e cajuc espuma de ra- 
padura (R$ 40); as caipirinhas 
com diferentes rótulos de ca- 

chaça (R$ 20); evinhosno es- 
tande da Grand Cru — com- 
pensa muito a garrafa de sau- 

Léo Abreu. OHerecimento ENT 

15h: "Brasileiro sabe comer 

ceviche? Adaptações darecerta 
ao paladar nacional” com Checho 

Gonzales (Mescla — SP) 

16h30: "A influência orientalna 
mesado brasileiro”, com Lúcio 

Vieira (Lilia) e Raul Ono (Naga). 

18h: “A força da mulher na coz 

nha” com BaniRosa (Ganic Labje 
Monique Gabiatti (Cozinha Bistrô). 
19h30: "Receita afetna com 

Rodrigo Guimarães 

Show Fica Comigo (15h)e 

Samba independente dos Bons 

Costumes (20h) 

Roda-gigante: R$ 152 R$50 
(cabine com quatro pessoas). 

vignon blanc Mancura, R$ 75. 
Na programação de hoje das 

aulas, hã nomes como Rafa 

Costa e Silva, do Lasai, jurado 

do programa “Mestre do sa- 

bar” e eleito Melhor Chef nes- 
ta edição do prêmio Rio Shewy 

de Gastronômia; é Nello Gara- 

Missão impossível: sair com a sacola vazia 
Feira de Produtores e de Cachaças, que vai de antepastos a compotas, é dica certa de achados para se deliciar ou presentear 

MARCELLA SOBRAL 

nie a gil cri fr 

Ver indispensável 

no evento, a Feira de 
Produtorese de Cachaças é 
a oportunidade de conhe- 

cer de perto o que está sen- 

do feito no estado do Rio, 
levar um pouquinho do 

evento para casa e colocar 
em dia a lista de presentes 

ara surpreender nas cele- 
rações de fim de ano. 

De Lumiar, os molhos da 
Mistura Fina fazem sucesso Comes e bebes. Público pode comprar cachaças de produtores 'ocais 

la forma e conteúdo, nos sa- 

cine barbecue de goiabada e 
abacaxi com pimenta (R$ 30). 
Artesanal e de produção 

familiar, o café Iranita vem 
de Purilândia, alto Noroeste 
do estado, São três opções: 
especial torrado e moido, 

especial em grãos (R$ 25, 
250g) e o microlote (R$ 40, 
250p). O mais legal são os 
extras: colher dosadora ( R$ 

30), caneca pequena (R$ 
12je caneca com coador de 
pano (R$ 25). 

Para comer lá porque nin- 

Ingresso: R$ E5 (R$ 32.50, a meia), 

Vendas pelo site ngressocerto. com 

riogastronomia, Crianças de até JO 
anos não pagam. Qutraopção é 0 
ingresso sobdário Mesa Brasil Sesc 

RJ com 30% de desconto, fazendo 
umadoação de R$ 10) ou RS Srever- 
tia em alimentos para o projeta Na 

compra do ingresso paraumédia, 

assinantes O GLOBO ganham uma 
segunda entrada Mais informações 
sobre descontos para assinantes do 

GLOBO e Valor Econômica. alunos 
Senac RJeclientes Santander estão 
noriogastronomia com 

Onde e quando: Jockey Club 

Brasileiro. Praça Santos Dumont 

31, Gávea Dom, domeio-dia às 

23h Até hoje 

venta, do italiano Grado, que 

vai contar um potsoo do Cha- 

mado quinto quarto — partes 
tidas como menos nobre das 

cames, que serão asestrelas de 

sua nova casa em Botafogo. 
De dia ou à noite, quando 

tica iluminada, à roda-pigan- 

guém é de ferro, a dica são as 
coxinhas de morango (R$ 10) 
da Doçuras da Suely. Cada 
bombom tem, em média, 90g. 

O recheio é sempre um mo- 
rango. À “massa” fica a posto 
do freguês: brigadeiro, leite ni- 

nho, coco ou amendoim. 

Na barraquinha do Cogu 
Cogumelos, com posto avan- 
cado no Cadep, os tipos que 
passam longe das gôndolas de 
supermercados são mais pro- 
curados, como ohiratake co 

cardoncello (R$ 28, 200p, ca- 

da). Mas o must hmve é mesmo 

Rio | 39 

LEE FERE 

Th 

tede 20m de altura, sensação 

desta edição, é o programa 
perfeito para descansar das 
atividades, com um visual 

privilegiado do Jockey. E há 

também cantinhos como um 
balanço redondo para duas 

pessoas e mesas coletivas na 

área externa. 
A trilha sonora, com show 

em dose dupla, tem apresen- 

tação da banda-bloco Fica Co- 

migo, cam releituras de pago- 
des românticos dosanos 90, e 

para encerrar em alto astral o 

batuque do Samba Indepen- 
dente dos Bons Costumes. 
O Rio Gastronomia é reali- 

zado pelo jornal O GLOBO, 
com apresentação do Senac 
RJ, cidade-anfitriã Invest Rio | 

Prefeitura RJ, patrocinio mas- 

ter do Santander, patrocínio 

de Stella Artois, Naturgy, Co- 
ca-Cola e Sebrae, apoio de Se- 

cretaria de Tarismo Govemo 

do Estado do Rio de Janeiro, 
Gosto da Amazônia, Aspen 
Pharma, Amázzoni Gin, Água 

Pouso Alto, Supermercado 

Zona Sul, Sesc RJ, iFood e Loft, 
ticketeria oficial Ingresso Cer- 

toe parceria de SindRio. 

a ecobag “Cogumelo |s the 

new picanha” (R$ 20), 
Entre compotas (R$ 30), pe- 

leias (R$ 28) e antepastos (R$ 

28) do Sítio Humaytiá, em Se- 
cretário, uma novidade se des- 
taca. Ea geleia de limão-sicilia- 

no, mais cítrica, que vai bem 

até coma calda de sorvete. 
Para lembranças liquidas, 

as dicas são os lançamentos 

da Cachaça 7 Engenhos e da 
Fazenda Soledade, Esta úlri- 
ma lançou uma novidade, um 

blend de cinco madeiras (R$ 
10): Ipê, Pau-Brasil, Umbu- 
rana, Bálsamo Jequitibá. 

Jáda 7 Engenhos apresen- 

ta a Redentor (R$ 200), 

uma parceria com q Santuá- 
rio Cristo Redentor, em co- 

memoração aos YU anos do 

monumento. 

Quando um país valoriza suas 
raizes e a natureza na cozinha 
Aula sobre o piracuru teve a presença de representantes de comunidades indigenas 

ISABELLE LIMINTIE 
eso ogia cor br 

manejo do pirarucu sel- 
agem LR | preservação 

do meio ambiente foram à 

centro das atenções ontem, 
no auditório Santander Bra- 
sil de Sabores, com a aula de 
João Vitor Campos Silva, 

ecologista e presidente do 
Instituto Juruá. Estiveram 
pre sentes Te P resentantes 

das comunidades indígenas 

Deni e Paumari que fazem 
parte do Coletivo Pirarucu, 

na Amazônia. 

— Quando chegamos, es- 
se peixe estava quase extin- 
to. E recompensador ver ho- 

je mais de 2 mil famílias de 
indigenas e ribeirinhos en- 
valvidas no projeto. Nosso 
grande desafio agora é a 

questão mercadológica. É 
injusto competir com quem 

não faz pesca sustentável — 

explicou João. 
Responsável pelas receitas 

do quiosque Gosto da Amazú- 

nia, o chef Frédéric Monnler 

reforçou a importância de 
comprar o pirarucu demane jo: 

— Encontra-se pirarucu 

por R$ 20/kg, mas não 
tem origen sustentável. 

Vale a pena arriscar a na- 

Sustentabilidade 

Membros das 

comunidades 

Den e Faumar, 

da Amazônia, 

partic param 

da aula 

tureza casaúde? 

O projeto conta com o 
apoio de instituições que dão 

suporte aos manejadores, Co- 
mo Operação Amazônia Ati- 
va (Opan), Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (TEMBio), 
SindRio, que levou chefs do 

Rio paraa Amazônia, e à Asso- 

ctação de Produtores de Ca- 
rauari, que faz com que o pei- 
xe selvagem chegue às mesas 

das cidades, 
— Na primeira contagem, 

em 2009, eram 200 peixes. 

Agora, são mais de 6 mil, 

além dos que ficam fora dos 
igarapés — disse Rogilson 
Silva de Oliveira Paumari, 

E faz parte do projeto des- 

EO INICIO. 

Ana Paula Reis, também 

Paumari, ficou emocionada 

ao falar sobre a preservação: 
— À pente não imaginava 

aonde o projeto podia chegar, 
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Fogo amigo dentro do 
Comando Militar do Leste 
Sumiço de 35 notebooks usados na intervenção federal na segurança foi constatado 
em janeiro de 2019 e levou à condenação, este ano, de um soldado do Exército 

| RES * E. 

ed ua 9 

coigel sasensfga ra der) Ee 

uando a intervenção federal na se- 
gurança do Rio foi decretada, em 

fevereiro de 2018, o salão de honra do 
Comando Militar do Leste (CML), 
que costuma receber cerimônias sole- 
nes, foi adaptado para virar o QG dos 
responsáveis pela missão dentro do 
Palácio Duque de Caxias, no Centro. 

Divisórias e computadores foram ins- 
talados no local, de onde a segurança 
pública do Rio passou a ser comanda- 
da. O quartel-general virou palco, no 
entanto, deum crime que até hoje mão 
está completamente esclarecido: 35 
notebooks desapareceram do salão 
em janeiro de 2019. Quase três anos 
depois, o Exércitonãosabeondeestãa 
maioria dos aparelhos: só dois foram 
recuperados. Um soldado que fazia a 
faxina do local foi o único militar res- 
ponsabilizado pelo furto. 

CADA UM CUSTOU R$ 2,8 MIL 
O sumiço foi constatado em 24 de ja- 
neiro de 2019 por um tenente-coronel 
que trabalhava na área de engenhariae 
precisava trocar o computador de um 
de seus subordinados, que havia apre- 
sentado defeito. À intervenção já havia 
terminado oficialmente, mas asecreta- 
riado Gabinete de Intervenção Federal 
(GIF) ainda funcionava no local, afinal 
ainda havia processos administrativos 
em andamento, Quando chegou à sala 
onde os notebooks ficavam guardados, 
ooficial encontrou várias caixas vazias. 

Os aparelhos — todos novos, com- 
prados exclusivamente para os milita- 
res que trabalhavam naquela missão — 

ficavam dentro da sala de um general, 
montada no meio do salão. Ao todo, 
eram 60 notebooks da marca Acer, 
modelo Aspire 5, adoquiridos por R$ 2,8 

mil a unidade). Após fazer uma conte- 
rência, o tenente-coronel só encon- 
trou 25 aparelhos no lecal. 

> 40º | a7º/40º [2336 

Vulnerável O Pa ácio Duque de Caxias. sede do Comando MM litar do Leste, foi o QG da intervenção 

Adescoberta levou ãabertura de um 
Inquérito Policial Militar (IPM). Peri- 

tos da 1º Divisão de Exército analisa- 
ram o salão e concluiram que não ha- 
viasinal de arrombamento. Alegaram, 
porém, que a investigação foi prejudi- 
cada porque as atividades no kcal não 
foram paralisadas depoisqueo sumiço 
foi constatada. 
O IPM também descobriu um erro 

que facilitou o furto. O salão onde o 
GIF funcionava era lacrado ao final do 
expediente. À noite, o último que saia 

da sala passava um cadeado e colocava 
ura lacre numerado na porta, que só 
era rompido no dia seguinte, quando o 

“io iro militar chegava para traba- 
ar, Entre Be 21 de janeiro de 2019, pe- 

riodo em que o furto provavelmente 
ocorreu, olacre não foi usado, No IPM, 

não há explicação para essa falha. 
Quase um mês depois da descoberta 

da desfalque, uma derúncia anônima 
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Praige- impegprias: 

inco policiais militares fo- 
ram presos nanoitede sex- 

ta-leira sob ita de terem 

executado dois homens |á ren- 
didos no Andaraí, na Zona 
Norte do Rio. Os agentes —to- 
dos cabos lotados na UPP da 

favela — foram detidos por 
agentes da Delegacia de Ho- 
micídios (DH) após fotos dos 
dois homens algemados antes 
de serem mortos começarem 
acircular por redes sociais, Em 
nota, a PM informou que 

abriu um Inquérito Policial 
Militar para investigar o caso, 
e as armas e os celulares dos 

agentes foram apreendidos. 
Na tarde de sexta-feira, os 

PMs afirmaram, na 19º DP 
(Tijuca), que haviam sido ata- 
cados por criminosas armados 
na trilha da Rua Borda do Ma- 
to, enquanto patrulhavam a 

região. Eles disseram que bou- 
Fics e dois ES fo- 

Oras - Ordas del Om com 

encaminhada ao CML informou que 
os computadores extraviados do Exér- 

cito estavam sendo anunciados na in- 

ternet, O vendedor era um militar: o 
então cabo da Marinha Ronald Feitosa 
Paz. Ouvido no IPM, Paz contou que 

comprou trés notebooks de um amigo, 
o soldado do Exército Raphael Cristia- 
no de Castro, quetrabalhava como faxi- 

neiro do OG. O cabo disse que não sa- 
biaqueos aparelhos eram furtados. 

Faz comprou três notebooks por R$ 
800 cada. Ele disse que não desconfi- 
ou da procedência dos lhos, ape- 
cai do aloe dá falta denota Ra 

Ao fim do IPM, o soldado Castro foi 

denunciado à Justiça Militar pelo furto. 
já o amigo respondeu por receptação. 
Ambos foram condenados em agosto 
passado: Castro a três anos de prisão, e 

Paz a 30 dias de detenção. Procurado, o 
Exército afirmou que “não compactua 
com qualquer tipo de conduta ilicita” 

ram levados para o Hospital 
Federal do Andaraí, onde che 

garam mortos. Qutros dois ho- 

mens e um adolescente tam- 
bém foram detidos e levados 
para a delegacia. 
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CUIMATENO 

Cinco policiais de 
UPP são presos por 
suspeita de execução 
PMs disseram ter matado traficantes após confronto, 
mas foto mostra homens algemados e vivos 

Os agentes alirmaram ter 
apreendido com os homens 
uma metralhadora calibre 

9mm, uma pistola calibre 
ponto 40, três radiostrans- 
missores, um colete balístico 
e farta quantidade de drogas. 

Os dois homens mortos fo- 

ram identificados como Car- 
las Alberto Vidal e Anderson 

da Silva Jesus — ambos são 

apontados como traficantes 
que atuam no Andarai. 
No entanto, após a ocor- 

rência ser apresentada, fotos 
dos homens algemados e ain- 
da vivos começaram a circu- 

lar pelas redes sociais. Por is- 
so, 05 PMs foram chamados 
para prestar depoimento na 
DH, onde mantiveram a ver- 

são de que houve tiroteio. 

Após os relatos, já de noite, 
eles foram presos. 

A Polícia Militar afirma 

que “o Comando Geral da 
corporação determinou a 
investigação imediata das 

denúncias que apontam in- 

dícios de homicídio e possi- 
veis desvios de conduta por 
parte dos policiais”. 

Na internet, 

Atoto dos 

suspeitos. 

presos, COMEÇOU 

acircular pelas 

rédes sociais 

após 05 Ps 

registrarem as 

mortes em 

confronto 

PAULO FERNANDO 
MARCONDES FERRAZ 

'Calliope Marcondes Ferraz e filhas, 

Maria Pia e Carlos Augusto Montenegro 
e filhos, Mariano e Giselle Marcondes 

| Ferraz e filhos, Luiz Eduardo e Antonia 

Marcondes Ferraz e filha. 

Convidam para a Missa de 7º Dia de 

seu amado marido, pai, sogro e avô, 

ma que será realizada na terça-feira, dia 

PA 21 de dezembro às 17h30, na igreja do 
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Avisos Fúnebres 
e Religiosos 

Anuncia agora via 
WhatsÃpp ou Teiegram 

E '« 2534-4333 
se? a 8º helra, das Bh às 18h 

des (VAO cm) 

dou. (ad em 

3 cet, (46 cmi 

Para cutros formatos consule 095344035 pirata 
Agora também va RhatsÃpo ou Telegram 

Plantão: 2534-5501 
&aábado: das 10 às 17h / Domingo e fenados das 16 às 10h. 

Pilar tão adbado * comngo 

2534-5501 
+ IB Sagrado Coração de Jesus na PUC, 
* Endereço Rua Marquês de São 

RR Vicente, 225 O GLOBO 
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Esportes 

MARCELO 
BARRETO 
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Nos ombros 

do Fenômeno 

N ão faz muito tempo, escrevi aqui neste 

espaço ques jogadores são os novos ca- 
pitalistas do futebol — especialmente no 

Brasil, Enquanto os clubes se veem conde- 

nados a gastar cada vez mais, não para cres- 
cer como empresas, mas para dar resultado 

esportivo, os atletas de elite podem esco- 

lher ondeganhar seu dinheiro. Essecraora- 

ciocinio. Nem me passava pela cabeça que 
num futuro nada distante Ronaldo compra- 
rião Cruzeiro. 

É preciso usar o verbo com moderação, 

claro; o Fenômeno anunciou que está fa- 
zendo um investimento na SA, para assu- 

mir o futebol do clube e eventualmente lu- 

crar com ele, Mas nada disso diminui o im- 
pacto da notícia e da novidade que ela traz. 
Os jogadores já não se contentam mais em 

ser treinadores ou dirigentes depois de en- 
cerrar a carreira no campo; agora também 
se sentem capazes de mandar no negócio, 

Há uma certa dose de justiça poética nis- 
so. Clubes de futebol costumam ser muito 
criticados por gastarem mais do quearreca- 

dam. Mas que outras empresas dedicam 

uma parcela tão grande do seu faturamento 
ao pagamento de salários? Artistas de cine- 
ma, talvez, abocanhem uma fatia igual- 

mente robusta do que é arrecadado com o 

lançamento deum filme. Fora do mundo do 
entretenimento, porém, é bem mais raro 

que O especialista fature perto do que fica 

como proprietário. 

o SURTO DE COVID 

As grandes ligas do esporte americano ado- 

taram outro caminho, o da divisão da arreca- 
dação entre os sindicatos dos jogadores e dos 

donos de clubes. À negociação é tensa e volta 

e meia termina em greve (quando os atletas 
deixam de jogar) ou locaute (quando os pa- 
trões interrompem o campeonato). Essadivi- 

são jáimperahá tempo suficiente para que as- 
tros se transformem em investidores depois 

de encerrarem suas lu- 

OU Cruzeiro que crativas carreiras. 
vai surgir do No futebol, durante 
investimento muito te mm po se viveu 

de sua revelação sob o mito do jogador 
mais famosa perdulário, como des- 
será um crito por George Best 
experimento em sita famosa frase 

fascinante “gastei quase tudo q 
de observar que ganhei com mu- 

lheres, carros e bebida 

— resto eu desperdicei”, cuenganado, co- 

mo Pelé, que teve seguidos prejuízos nas 
mãos de sócios inescrupulosos. Hoje se ga- 
nha tanto que mesmo quem não faz questão 
de cuidar do próprio dinheiro, como Adria- 

Mais um jogo do Inglês é adiado 
HAWES Aston Vilas Burnley, marcado para ontem. foi suspênso horas antes do nie a 

no, não consegue quebrar (aqui vale repetir 
o disclaimer: em todos esses exemplos, es- 
tamos falando da elite, daquele um por cen- 

toque atinge outro patamar de sucesso e po- 
deassinar contratos milionários). 
O lutebolenropeu moderno já gerou joga- 

dores investidores, como David Beckham. 

No Brasil, adiferença é queum nome do pe- 
so de Ronaldo pode comprar um clube de 
ponta. Beckham não teria como se tornar 

sócio majoritário do Manchester United, 
clube que o consagrou. O Fenômeno não 
apenas tem condições de incorporar o Cru- 
zeiro, que o revelou, mas também passa à 

servisto como tábua de salvação de uma ins- 
tituição centenária, 

Se tiver sucesso, vai jogar pressão em cima 

de outros astros. Para o torcedor brasileiro, 

não é difícil confundir mecenato comobriga- 
ção, Pode muito bem, então, surpir uma nova 

lógica a ser aplicada: meu time te Lez rico, 

agora é sua vez de retribuir, A empreitada de 
Ronaldo para revelar um novo Cruzeiro será 

um experimento fascinante de observar — 
para sabermos que fenômeno nascerá dai. 

Das farmácias aos gramados, a história do Pague Menos 
Em primeiro ano como profissional, clube que se originou de rede de drogarias conquistou o acesso à segunda 

divisão cearense. Com forte trabalho na base, equipe revelou atacante Caio Vidal, hoje no Internacional 

VITOR SETA 
vio saias Begliobo corr Er 

E" 2022, algumas das prin- 

cipais equipes do Brasil 
aceleram seus planejamentos 
para se tornar clubes-ermpresa 

e permitir a entrada de investi- 

dores externos no controle e 
na administração do futebol 
— pntem o ex-atacante Ronal- 

do anunciou que comprou o 

Cruzeiro —, um odeio que 
deve abrir espaço para uma 

maior presença de empresas 
no esporte. Enquanto isso, no 

Ceará, um projeto de moldes 
um pouco diferentes uniu o 

futebol e uma da principais re- 
des de drogarias do Brasil, fun- 
dada no estado: em seu pri- 

meiro ano como clube profis- 

sional, o Grêmio Recreativo 
Pague Menos conquistou o 
acesso à segunda divisão do 

Campeonato Cearense no fim 

de novembro. 
A parceria, que a pe meira 

vista parece inusitada, já tem 

mais de dez anos. O clube, 
quecarregaonomeco logo da 
rede em seu escudo, foi fun- 

dado em 2011 por Josué Ubi- 

| bind 
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Na camisa e no escudo. Pague Menos, que leva às simbolos da drogar a. perdeu para o Guaran no último dia 2 (tolo). Mas ida à fal |á havia garantido scesso 

guinte, quando o América 

terminou na quinta coloca- 
ção da Série Bestadual. Após 

o fim da parceria, o clube en- 

gatou outras similares com 

clubes coma o Aliança e o Pa- 
catuba, No segundo, tam- 

bém conquistaram o título e 

cacessona Série B. 
O“terceiro” acesso, conquis- 

tado agora, não veio com titu- 

lo, mas serviu comoa primeira 
coroação de um projeto que 
tenta ser auto-sustentável, A 

rede de drogarias paga as des- 
pesas do centro de treinamen- 
to, mas não investe diretamen- 
te no futebol. Segundo Sávyo, 

o fundador da Pague Menos, 

Deusmar Queirós, vem atuan- 
do como uma espécie de me- 

cenas, com recursos próprios. 

O dirigente calcula que os in- 
vestimentos em obras e proje- 
tos devem fechar em R$ 4 mi- 

lhes até o fim do ano. 

Outro objetivo é seguir re- 
velando atletas e reinvestir 

os ganhos no crescimento 

do clube. O atacante Caio 
Vidal, do Internacional, foi 
aprimeira grande revelação 

do Pague Menos. O atleta 
ranilson Alves, um dos princi- 
pais sócios da empresa, tem 
origem em campeonatos in- 

ternos entre os funcionários. 
Atual vice-presidente do clu- 
be, Sávyo Paula Santos, far- 

macéutico do grupo há 22 

anos, organizava Os Cape 

natos em campos alugados. 

Mas a situação mudou após 

a aquisição, em 2008, de um 

centro de distribuição pela 

empresa no bairro de Jacare- 
canga, no subúrbio de Forta- 
leza. Uum projeto de área de 
lazer virou uma quadra para 
os funcionários e se transfor- 
mari il, pouco A] pouco, na cs- 

trutura de um clube. 
— Hoje, temos um centro 

de treinamento como um 

campo oficial de grama sin- 
tética, uma das maiores qua- 
dras cobertas do estado e es- 

tamos fazendo uma reforma 

aciministrativa —diz Sávyo, 

PARCERIA COM AMÉRICA 

A experiência do Pague Me- 
nos como profissional come- 

cou em junho deste ano, mas 
o envolvimento é antigo. Em 
2013, à instituição firmou 

parceria com o América, um 

clube tradicional de Fortale- 

za que viveu seu auge na dê- 

cada de 60, Cedeu o centro 
de treinamentos e material 
humano — um time quase 

todo formado par atletas 
contratados para atuar como 

funcionários do centro de 

distribuição e treinar em 

meio período — numa cam- 
panha histórica de titulo da 

Série O do Cearense. 

—Naépoca, à gente já tinha 

te, que passava dos portões da 
empresa. Estávamos muito 

envolvidos com a comunida- 

de, recebiamos garotos para 
treinar e outras atividades, 
Por conta dos jogos que faze- 

mos nos subúrbios, já estáva- 
mos muito conhecidos. 
A Pague Menos patrocinou 

q projeto na época. com um 

aporte de R$ 15 mil, que subi- 

chegou ao clube em 2017, 
para atuar notime sub-17 de 

futsal, Logo foi para o cam- 

poechamou a atenção. 
— A gente sabia que o 

Caio era diferente dos ou- 

tros —diz Sávyo. 
Hoje, o Pague Menos cal- 

cula ter direito a cerca de 0,3 

a0,5% de futuras transferén- 

cias. do atleta, via mecanismo 

FLAMENGO 

Jorge Jesus não quer 
voltar agora ao Fla 

Aparentemente com alguns nomes, 

não será desta vez que mas janão conta com 

Jorge Jesus retornarãao  umareuniãocom 

Flamengo. O técnico Jesus. 
português nãonega a Spindelteria recebi 

vontade de voltar ao doa informação que 

rubro-negro, segundo a otécnico cancelou o 

reportagem do jornal encontro uma hora 

português 'ABola;mas  antesdeembarcar 
acreditariaqueestenão rumba Portugal de 

gomomento ideal prefe-  acordocomo jornal 
rindo focar no Benfica português “Record”. 

Ovice de futebolMarcos  OFlamengomiraos 
Brazeo diretor executi- nomes dos treinado» 

vodoFlamengo, Bruno  testarlos Carvalhal, 

Spindel.viaaramparaa Paulo Sousae Paulo 
Europa parase reunir Fonseca Focado. Jorge Jesus yve momento de cado mó Benfica 

um trabalho social muito for-  riapara R$200milnoanose- desolidariedade da Fifa, 

VASCO FLUMINENSE BOTAFOGO 

Clube anuncia mais Folhasalarial | Conversas 
dois reforcos deve subir com Gatito 

retorço cercade 20% | emperram 

—enoisdeacertar estava no Deltin-EQU Apesar deter ae CONVETSAS 

nasexta-leiracomo Ocruz-maltino já anunciado apenas do goleiro Gatito 
goleiro Thiago Rodri- havia tentado sua Felipe Melo, a previ- Fernández como 

pues eo volante Yuri, contratação em são de relorços do Botatopo estfriaram, 

ambosdoCSA oVasco 2019 tricolor É de seis ou depois que o poleiro 

anunciou ortem mais O lateral-esquerdo sete nomes para a pediu um aumento 

dois reforços para à Edimar, de 35 anos, temporada de 2022. em pouco mais de 

próxima temporada: chega do Bragantino, Paraisso, o clube 40% para renovar, 

Cangã e Edimar Criado nas divisões conta comum au- segundo informa- 
Ozagueiroeguatoriano  debasedo Cruzei- mento na folha sala- ções do jornal"Lan- 

Luis Cangáacertoupor ro ojogador passou rialemcerca de ce”. Dono de um dos 

trésmeses. somenteaté  aindaporGuaranie 20%, sepundooge, maiores salários de 

ofim do Campeonato São Paulo, além de Aestimativaé que os General Severiano, 0 

Carioca, comopçãode  aluar porclubes de R$ 4 milhões de 2021 atletanão joga desde 

renovação até o fim da Portugal. Grécia, cheguem perto dos setembro de 2020. 

temporada. Romênia, Espanha R$ 5milhões paraa devdoa uma lesão 
Cangá, de 26 anos, eltália próxima temporada. no joelho direito. 



O GLOBO 

tsportegib degioba com.br 

Domingo 19.12.2021 

ESPORTES 

VOLTA FENOMENAL 
O que a compra do Cruzeiro por 
Ronaldo representa para os dois 

Q 
“U momento 

que vive o 

Cruzeiro e 

terrivel. Mas 

vejo uma 

ESPETAÇã NO 

potencial qui 

tenho para 

rEvETLET ES til 

situação 

e colocá-lo 

onde merece 

estar” 

Ronaldo, 

ex-glacante 

e agora dono 
do Cruzeiro 

“Entre sonhar 
com xeique 

drabe e ter o 

Ronaldo, que 
a gente sabe 

tJLie tem 

dinheiro, 

conhecimento 

e experiência, 

é um alivio 

Se val ser um 
SUCESSO OU 
fracassa, não 

Lemi Condo 

dizer agora 

man 
Rodrigo 
Capelo, 
colunista do 

GLOBO e 

especialista 

em finanças 

do futebol 

RAFAEL OLIVEIRA 

estas Dalhesis shecira dot bs 

or indicação de Jairzi- 
[ nho, o Cruzeiro com- 
próu Ronaldo, com 16 anos, 

do São Cristóvão em 1993. 

O garoto |á começou à hon- 
rar ali seu futuro apelido de 

Fenômeno. Marcou 56 ve- 

zes em 58 partidas e ajudou 
na conquista do título mi- 

peiro do ano seguinte. Ven- 

dido para o PSV. da Holan- 

da, por &milhões dedólares, 
despediu-se declarando que 

pretendia retornar. Foram 

necessários 27 anos até que 
esta volta se concretizasse 

Agora com 45, ele se prepa 

ra para 05/º e mais impor- 

tante gol: tirar o clube da 
maior crise de sua história. 

Ronaldo será acionista ma- 

toritário da Cruzeiro SAF, a So- 
ciedade Anônima do Futebol 
criada neste mês e que, graças 
as alterações no estatuto apro- 
vadas na última sexta, pode ter 
até 90% de suas ações negoci- 

adas. Através de sua empresa 

Tara Sports, à Fenômeno ad- 

quiriu todas elas por R$ 400 
milhões Os 10% restantes se 

guirão com o clube. 

Segundo a XP Investimen- 
tos. que intermediou a opera- 
ção, à assinatura do negócio 

depende da finalização de al- 
gumas condições. Pelo acor- 
do, Ronaldo injetará R$ 400 

milhões ao longo dos próxi- 

mos anos em investimentos e 

no pagamento de dividas ur- 

gentes. Entreelas, as que leva- 

ram à wma punição na Fila 

impedindo o clube de regis- 
trar novos atletas, 
— Feliz demais de ter con- 

cluído essa operação. Tenho 
muito a retribuir ao Cruzeiro, 

levar aonde ele merece estar. 

Temos muito trabalho pela 

rente — afirmo o exogador. 
Estes R$ 400 milhões não 

chegamnem à metade da di- 

vida total do Cruzeiro (de 
cerca de R$ 1 bilhão). Mas, 
num primeiro momento, o 

negócio pode ser visto com 

esperança pela torcida. 
—Do ponto de vistado Cru 

zeiro eu acho que é um alívio 

que seja o Ronaldo —opina o 
colunistado GLOBO Rodrigo 

Capelo, especialistaem finan- 

ças do futebol. —No mundo 
de compra e venda de clubes, 

VOCÊ pode cair em negócios 

muito ruins, como um dono 
que não tenha identificação e 

que não entenda a natureza 
do clube. Ou que seja um in- 
vestidar maluco que faça pro- 
messas de outro planeta e não 
consiga cumprir. Entre so- 

nhar com xeique árabe e ter 0 
Ronaldo, que a gente sabe que 

tem dinheiro, conhecimento 

e experiência, é um alívio. e 

vai ser um sucesso ou fracas- 

sa, não tem como dizer agora. 
Para Ronaldo, o cenário é 

mais incerto, O ex-jogador 

serão primeiro investidor a 

ingressar pelo mundo novo 

das SAEs no Brasil. Botafo- 
go, Cuia bãe América-MG já 

aprovaram reformas em 

seus estatutos que permi- 

tem a adesão ao modelo. O 

Vasco ainda debate o assun- 

to. O Cruzeiro toi pioneiro 

em fechar negócio. 
— () Cruzeiro vai experi- 

mentar este modelo antes dos 

outros e vai sofrer antes dos 
outros. Tenho curiosidade de 

saber como será a vida do Ro- 

naldo daqui em diante. Num 

primeiro momento, val 5€1 

visto como salvador da pátria. 

Vai levar um periodo para 

montar equipe de trabalho, 

reestruturar a parte financei- 

Ed... Mas alguma hora o torce- 

dor vai exigir investimentos 
notimee resultados. Porque é 

disso que vive o futebol. E as 

expectativas do Cruzeiro são 
maiores do que no Valladolid 

— complementa Capelo, re- 

terindo-se ao clube espanhol 

do qual o brasileiro é dono 
desde 2018. 

A lei que regulamenta este 

modelono Brasilloi sanciona- 
da em agosto pelo presidente 

Jair Bolsonaro, Ela permite às 

agremiações transferir o fute- 

bol para sociedades anôni- 
mas, que nascem zeradas de 

dívidas e podem ter suasações 

vendidas. No entanto, 20% 

das receitas das SAFs são dire- 

A OLA DU 

MARC ELO BARRETO 

4 Hik PORIA 

DO PAGUE MENOS 

Nos ombros Das farmácias aos 
do Fenômeno gramados no Ceará 

PAGINA AT PAC IA dl 

auf boas Egon as 

| CRIRIRIN O De ex-jogador a 

| | dona. Ao ado 

do presidente do 

Cruzeiro, Sérgio 

| Rodrigues 

| |, Ronaldo 

| Fendmeno 

cionadas para o pagamento do 

que os clubes devem. 
A adesão ao modelo permite 

ainda às associações tradicio- 
nais entrarem num plano que 
facilita a quitação de seus pas- 

sivos. É o Re pime Centraliza- 

do de Execuções, que agrupa e 
ordena o pagamento de divi. 
das trabalhistas e civeisemum 

periodo entre seis e dez anos. 

—Umomentoque vive o 

Cruzeiro é terrivel. Mas ve- 

jo uma esperança no poten- 

cial que tenho para reverter 

esta situação e colocá-lo on- 
de merece estar. Tenho 

muito a retribuir para o clu- 

be que me projetou pro 
mundo — disse Ronaldo. 

ANUNCIA 

compra de 904 

da SkFdo clube 

par R$ 400 
milhões 

Dono do Valladolid, ex-jogador já foi sócio de clube dos EUA 
Atacante viveu gestão turbulenta no Fort Lauderdale Strikers, que encerrou as atividades em 2017. Na Espanha, luta pelo acesso 

compra do Cruzeiro será 

Â a terceira empreitada de 

Ronaldo Fenômeno no fute- 

bol. Antes, ces-jogadore ido- 
lo do clube celeste teve expe- 

riências no mercado norte- 

americano e segue até os dias 
de hoje no comando do Valla- 

dolid, da Espanha, Nas duas, 

experimentou bons momen- 
tos e turbulências. 
Nos EUA, ele foi um dos só- 

cios do Fort Lauderdale 

Strikers, clube da Flórida que 

atuava na North American 
Soccer League (NASL), uma 

—— 

liga alternativa à MLS. O Fe- 
nómeno fez parte, em um ni- 

vel menor, de uma adminis- 

tração que tinha como princi- 
pais sócios outros três empre: 

sários brasileiros, em aquisi- 

ção realizada no fim de 2014. 
A administração tentou 

atrairo público local para as jo- 

gos da equipe e investiu em jo- 
gadores brasileiros, mas aca- 
hou entrando em crise finan- 

ceira, com atrasos de salários e 

dificuldades de pagamentos 
de empréstimos. Em campo, 
passou longe do título, 

Os Strikers encerraram 

suas atividades em 2017, 

quando o empresárioespor- 

tivo Bill Edwards, dono do 
Tampa Bay Rowdies, adqui 

riuos direitos de exploração 

do nome e da marca. 
Em setembro de 2018, Ro- 

naldo adquiriu 51% das ações 

do Valladolid, da Espanha, 

tra nsação qJue animou torce- 

dores. Ele agora possui um 

controle acionário de 82%. 

O projeto começou bem, 
mas depois de se manter na 

primeira divisão em 2018/19 

E ETTA 

E 

Ma Espanha. Ronaido tenta levar à Valladold de vota d elite nesta temporada 

aee ds Tai TELA LADOLID 

a 

—— E 

e 2019/20 —um dos prirmei- 

rosobjetivos da gestão —, o ti- 
me acabou rebaixado. Atual- 

FRENTE, ESTA CT Quinto NA GE- 

gunda divisão. Ronaldo, que 

vem investindo na ampliação 
dasestruturasdo clube foieri- 
ticado, massemanteve firme: 

— Quando estávamos em 

crise e olhando para o buturo, 

nada me convenceu de que de- 
veria tomar decisão diferente. 

Fora de campo, o Vallado- 

lid vem se recuperando li- 
nanceiramente, Quando Ro- 

paldo assumiu, à clube tinha 

acabado de pedir recupera- 
ção judicial. Agora, a dívida, 
que em 2013 era de 63 mi- 

lhões de euros, está em 45 

milhões. O faturamento do 

clube saltou de 18 milhões 
para 54 milhões de euros. 
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UPERMEF 
PREFERID 
DOS CARIÕC 

RI O |] 

"Pesquisa Marcas dos Cariocas 202] | 

Jomal O Globo em parceria com a TroianoBrandina. HO) E, 19/ I2/ 2021, 

E todas as lojas abertas 
Eonjocas das 7h30 até as 22h. 

Confira nossas ofertas neste jornal. 
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TALITA DUVANEL 
Talita dose Ds lodo dom Er 

frase “não me peça para clar a única coisa 

que tenho para vender”, atribuida à dama 

do teatro Cacilda Becker, finalmente come- 
çou a ter alguma validade no Rio de Janeiro. 
Mas foi preciso enfrentar uma pandemia pa- 

ra isso acontecer, deixando setor cultural na 

penúria. Na visãode produtores, Ha antiga Cd- 

pital do Império e da República, muita gente 
ainda parece seachar especial, very important 

people, digno de entrar de graça na balada 
“Dá paracolocarmeunomena lista VIPZ era 

pergunta recorrente no ouvido (e no What- 
sApp) de profissionais da noite antes de mar- 

code 2020. Paraeles, sempre foi dificil equili- 
brar contas, egose caras de pau 

Com o avanço da vacinação e a retomada 

doseventos, comos quaisosetordeentrete- 
nimento busca se reerguer, há sinais de que 
a turma dos pidões está mais consciente. 

Não são poucos às prod utores que come- 

moram a diminuição de pedidos de entrada 
gratuitas em shows e festas. Amigos, ami- 
vos... negócios à parte, pelo menos porora. 
— Um dos pontos mais interessantes 

dessa retamada cultural é à ressignifica- 
ção da cultura do VIP. O Ria é uma cidade 

muito acostumada a pedir convite, e isso 

não está acontecendo — dizo D] eator Pe- 
dro Henrique França, 

Ele viu isso acontecer na Axé, festa que 

ajudou a criar, onde tocou no último dia 
LO. Também reparou que, ao oferecer in- 
gresso da peça “Pá de cal”, cuja temporada 

termina hoje no CCBB e da qual faz parte 

do elenco como ator, muita gente agrade- 
ciae dizia preferir pagar. 

— Existe um pensamento do consumi- 

dor de que agora é hora de reestruturar o 

setor — diz França, que percebeu ainda 
que as pessoas estão colaborando mais em 

eventos gratuitos. — Vejo pessoas ajudan- 

domais naquele lamoso“chapéu” que pas- 
sam nos crventos, 

O GLOBO | Domingo 15,17 2.202] 

SEGUNDO CADERNO 
sgundocadomo Poglobo. com.br 

No caso da festa Axé, que acontece há 

quatro anos, a lista VIP nunca foi tão pe- 
quena, assim como jamais houve uma 

edição com ingressos esgotados antes da 
abertura dos portões. Mesmo como pre- 
ço até 50% mais caro do que em janeiro 
de 2020, quando uma entrada antecipa- 
da custava R$ 20, 05 amigos (e amigos 

dos amigos) se seguraram nos pedidos 
de cortesias. O lote extra e derradeiro 
chegouaos R$ BO nestaedição . masven- 

deu como água no deserto. 

FILA DE ESPERA 

Na lona mais famosa da cidade, os VIPs ra- 

rearam também. Maria Juçá, administra- 
dora do Circo Voador, relembra que, no re- 

tomo das atividades, em outubro, houve 

muito menos “bicções. E assim continua. 
— Em show do Marcelo D2 [o cantor foi o 

primeiro a se apresentar na fase de reabertu- 

ra], costumava ter fila de pedido daqui até à 
Glória [risas |. Dessa vez, demos 30 por nai- 
te. Antes, eram uns 90 — diz Juçã. — Os ar- 

tistas estão mais conscientes com lista, sa- 
bem que a capacidade da casa é limitada, 

não dá para sair botando gente. Nós senti- 
mos-claramente essa diminuição. 

Renan Coelho, CEO da Fábrica, organi- 

UMA PAUSA OU VEIO PARA 
FICAR? ENQUANTO O SETOR 
CULTURAL TENTA SE 
REERGUER, A NOITE DO RIO DÁ 
SINAIS DE VIVER FASE DE MAIS 
CONSCIÊNCIA (OU MENOS 
CARA DE PAU) NO QUESITO 
PEDIDOS DE CONVITE, EM 
QUE SEMPRE FOI CAMPEÃ 

zadora de eventos como a Tardezinha, ro- 

da de samba itinerante de Thiaguinho e 
convidados, faz um mea-culpa e diz que 

este comportamento, no fim das contas, é 
endossado pela indústria. 
—Qcarioca gostade se sentir pnivilegia- 

do, mas existe um pouco de responsabili- 

dade nossa. Afinal, quem dá o [convite | 
VIP somos nós. Ele não vai acabar, mas o 
fato é quediminuiu, Percebo que as pesso- 

as estão com vergonha de pedir, talvez te- 

nham entendido que é um mercado sério. 
No prê-pandemia, nos olhavam como 

oba-oba, mas há uma cadeia por trás —diz 

Coelho, que garante receber bem menos 

pedidos em outras cidades do Brasil. — 
Nem se compara ao Rio. 

U empresário tez até stories no Instagram 

recentemente sobre o assunto, & muitos Se- 

guidares acharam ser uma indireta. Não 
era, mas ficaa dica. 

— Ninguém laz nada de graça. por que 

noentretenimento deve mosfazer? — IZ. 

E quando chega um pedido daqueles 

“meu nome +1, rolar”; 

— De forma bem rápida e direta, eu falo: 

“Não”. A entrada gratuita tem que ser uma 
estratégia de quem está fazendo oevento. 

Este novo comportamento, no entanto, 

parece ser contraditório, especialmente 
num momento em que a inflação medida 

pelo IPCA em novembro chegou a 10,74% 

no acumulado dos últimos 12 meses, maior 

patamar desde novembro de 2003. Viver (e 
se divertir) nunca foi tão caro, então faria 

sentido economizar. Mas não é O que está 

acontecendo. Os ingressos das baladas es- 
tioevaporando 
— Pessoal brinca que precisa abrir crediário 

para dar conta de tanto evento. Se organizar 

direitinho, todo mundo se diverte. Mas de- 
manda organização financeira —diz França. 

DIVERSÃO PESA CADA VEZ 
MAIS NO BOLSO, NA PÁGINA 2 
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CACÁ 
DIEGUES 
segundos idermatogiabo som be 

RIO 
BANHANDO 
PRAIA 

EU tantas lições que nos deixou, Glau- 
ber Rocha nos ensinouque ocinema, em 

nenhum momento ou lugar do mundo, se 
fez ou se fará em paz, Ele também podia nos 
ter dito o mesmo a propósito da criação ar- 

tística de um modo geral. A arte é um mun- 
doem quesecria paraalém do concretoçco- 
mo uma reação contra o que se passa no 
mundo real, Quando futuro lhe dárazão, o 
artista se torna um deus criador de um 
mundo que nunca existiuantesdele, Embo- 
ranão seja, entre nós o único, Glauber é um 

destes, no pensamento e na ação criadora. 

Quando viu “Arraial do Cabo”, de Paulo 

Cesar Saraceni e Mario Carneiro, não titu- 
beou: “O Cinema Novo éassim, um cinema 

livre como Arraial”, porque nosso cinema 
devia ser “a expressão de uma cultura em 
transe”. E dai partea compararcertas condi. 
ções da Grécia de 700 anos atrás às do nosso 

nordeste recolonizado pelas famílias e Ar- 
raes. Ouseja, a Gréciamilenare Pernambu- 
co de ontem eram muito parecidos, quase à 

mesma coisa, viu. 
“Nossos filmes devem ser como cabezas 

em transe numa tourada comandada pelos 
poderes da América, à quem temos que ven- 

cer. Nós precisamos gritar que, apesar de 
tudo, maiores são 05 po- 

deres do povo”. Eatas 

cabeças que de- 
vem rolar de fa- 
to rolarão no 

transe da tou- 

rada. A Folha 
de SP:“Cabe- 
Cs em Lranse 

numa toura- 

da de CGlau- 
ber”. Pronto, a 

imprensa estava 

bem preparada pa- 
ranos identificar. 
Ele era o mais indip- 

nado de todos nós. E ta- 
ziaquestão dessa indig- 

GLAUBER ROCHA 
ERA O MAIS 
INDIGNADODE | nação, uma espécie de 
TODOS NÓS. E roi nica de PR 

ade revolucionário. 

ADA RED Ha quanto tempo não 
SO, ouvimos mais estas pa- 

ESPÉCIE DE lavras em relação a nús 
DOCUMENTO DE mesmos? Indignados... 
IDENTIDADE O que foi que nós fize- 

mos Que podiam nos 

identificar como indignados? Não fizemos 

nada do que já não estava previsto que podi- 
amos lazer. E, no entanto, o que foi dito Fi- 
cou. Como ficou também, do outro lado 

dessa cerca, o contrário do que foi dito. Fi- 
zemos então as pazes, nos entendemos bem 
com aqueles que não nos entendiam. 

Esse é o melhor momento na vida de 
quem diz o que diz e o que bem quiser. O 
momento em que o outro, cansado de se ex- 
plicar, finalmente cede às nossas explica- 

ções, quase sempre bem ordenadas, mais 
bem traçadas. E como se comporta bem ao 
encontrar primeiro, do outro lado, uma 

sombra à sua semelhança! Aí é tão fácil a 
conquista do emissor que É quase como se 
tornássemos aquilo que é só idetaem tulgu- 
rante exemplo do que somos capazes de in- 

ventar. Esses seres tão diferentes se encon- 
tram por fim, na necessidade de se encon- 
trarem, apenas isso, E coma fica bela a vida 

dos dois lados! 
Não mos deixar denos dirigimos a to- 

dos que estão do lado de cá da cerca, Mas não 
it tampouco deixar de cortejar aque- 

es que, como nós, não suportam mais a dor 
da mentira e da traição, a faca nas costas de 
quem tenta ser leal, o hábito do engano siste- 
mático, tudo o que faz com que aquele ideal 

seja visto apenas como mais um elemento a 
nos afastar da realidade concreta que todos 
sabem observar. E aí pagarmos o preço da ilu- 

são ou da pura maldade do outro, 
Nós, os indignados, acreditamos na de- 

mocracia, no direito dequem não concor- 

da se manifestar. Aprendemos com Glau- 

ber Rocha isso também. Quem fala mais 
alto, com mais força e reserva demunição, 
não é necessariamente quem tem razão. 

Esses talvez possam manipular seu discur- 
so para parecer correto, mas a prioridade 
do resultado será aquela da lógica acerta- 

da num discurso em torno do qual todos se 

reuniram. Ai encontraremos quem tem 
razão e compreenderemos em nome do 
que se pode legislar. 

a 

POMmBaÇãO, O 

Ministério 

Públsco já havia 

peddoa 

aruiação da 

posse de Lanssa 

Femoto por taita 

deexperênciae 

de lórmação 

acadêmica 

compativel com 

o cargo 
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JUSTIÇA AFASTA 
PRESIDENT 
DO IPHAN 
À Justiça Federal afastou à 

presidente do Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan), 
Larissa Rodrigues Peixoto 

Dutra, do cargo. A decisão é 
da juíza Mariana Tomaz da 
Cunha, da 28º Vara Federal 

do Rio de Janeiro, e a infor- 
mação foi divulgada pelo 
blog do Ancelmo Gois. A 

medida acontece três dias 
após presidente Jair Bolso- 
naro (PL) declarar que “ri- 
pou” servidores do órgão 

por causa do embargo das 
obras de uma loja do empre- 
sário Luciano Hang, apoia- 

dor de seu governo. 

“Tomei conhecimento 

que uma pessoa conhecida, 
o Luciano Hang, estava fa- 

zendo mais uma loja, e apa- 
receu um pedaço de azulejo 
nas escavações. Chegou o 
Iphan e interditou a obra”, 

disse Bolsonaro na quarta- 
feira, durante 0“Fórum Mo- 
derniza Brasil - Ambiente 

de Negócios”, realizado na 
sede da Federação das lIn- 
dústrias do Estado de São 
Paulo(Fiesp). "Liguei parao 
ministro da pasta [pergun- 
tei]: que trem é esse? Por- 
que não sou intelige nte Co- 

mo meus ministros. O que é 

CONTINUAÇÃO DA CAPA 

QUANTO VALE O 
ara economistas, esta em- 
polgação, mesmo cóm 

cenários econômico e social 
tão adversos, era previsível, 
— Sabiamos que, com o 

avanço da vacinação e a volta 
da socialização, a demanda 
reprimida ia acontecer —diz 
Maria Andréia Parente La- 
meiras, do Instituto de Pes- 

quisa Econômica Aplicada, o 
Ipea, salientando como a pan- 
demia foi economicamente 

menos penosa para as cama- 
das mais altas, cu seja, o públi- 
co que está desesperado para 
se divertir e não para colocar 
comida no prato. — Essa po- 
pulação teve a renda preser- 
vada. Claro que a inflação cor- 
rói o poder de compra de to- 
dos, mas é menor do que para 
os mais pobres. 

Iphan, com “ph”? Explica- 

ram para mim, tomei co- 
nhecimento, ripei todo 
mundo do Iphan. Botei ou- 
tro cara lá”, completou. 
A declaração diz respeito à 

paralisação da obra de uma 
loja da Havan em Rio Gran- 
de (R$). O caso ocorreu em 
dezembro de 2019, após o 
órgão ter encontrado mate 

rial de interesse arqueológi- 
co no local da construção. 
Em sua fala, Bolsonaro diz 

ainda que “o Iphan não dá 
mais dor de cabeça para a 
gente”. Segundo a decisão 
judicial, o discurso do presi- 
dente sugere “uma relação 
de causa e efeito entre as 

AFASTAMENTO 
FOI PEDIDO APÓS 
DISCURSO EM 
QUE BOLSONARO 
AFIRMA TER 
MODIFICADO 
COMANDO POR 
INTERDIÇÃO DE 
OBRA DE LOJA DE 
LUCIANO HANG 

NA VISÃO DE 
ECONOMISTAS, 
CORRIDA PARA 
ENTRETENIMENTO 
ERA ESPERADA, E 
SETOR DEVE 
APROVEITAR 
MOMENTO. PARA 
O PUBLICO, DA 
CERVEJA AO 
TRANSPORTE, 
NUNCA FOI TÃO 
CARO SE DIVERTIR 

exigências que vinham sen- 

do impostas pelo pi à 
continuidade das obras do 
empresário e a destituição 

da então dirigente da enti- 
dade”. No texto, a juiza lem- 
braaindaa reunião ministe- 
rial de 22 de abril de 2020, 

quando, segundo ela, já se 
sinalizava “a intenção de 
substituir a presidência da 

autarquia com o propósito 
não de acautelar o patrimô- 
nio cultural brasileiro, mas 
de promover o favoreci- 
mento pessoal de interesses 
especificos de pessoas e ins- 
tituições alinhadas à agenda 
governamental”. 
A nomeação de Larissa 

Peixoto ao cargo chegou a 
seranulada pouco após o a- 
núncio de seu nome, em 

maio de 2020. Ações do 
Ministério Público Fede- 
ral, em São Paulo e no Rio, 

alegavam que ela não tinha 
experiência nem formação 
acadêmica | compatível 
como cargo. Larissa é for- 
mada em Turismo e Hote- 
laria e cursava pós-gradua- 
ção em “MBA Executivo 

em o estratégica de 
marketing, planejamento 
e inteligência competiti- 

va”. Para assumir a presi- 

SHOW 
Demanda aquecida, em te- 

se, já pode icar à aumento 

de preço de festa, show, cerve- 
ja do ambulante, transporte 
por aplicativo. E a famosa “lei 
dacfertae da procura”. Mas no 

verão de 2021/2022 hã mais 
elementos envolvidos. À crise 
pintado bein cremação o preço da 

sacos eba afeta 
dee aa produtiva, prin- 
cipalmente no setor deespetá- 
culos. O preço da gasolina, a 

mesma coisa: influencia do 
Uber ao transporte da bebida 
da fábrica ao mercado, 

— Só está valendo a pena ir 
para a eventos que se quer 
muito. E à estratégia é com- 
prar primeiro lote para qual 

quer coisa. porque senão é só 
ladeira acima— diz Isabelle 
Fontenele, estagiária de mi- 

eigrdaçã 

dência do Iphan, ela deve- 

riater graduação em Histó- 
ria, Arqueologia, Museolo- 
gia, Amt ropolo pia, Artes ou 

outra área relacionada ao 

tombamento, conserva- 
ção, enriquecimento e co- 

nhecimento do patrimó- 

ndo histórico e artístico na- 
cional. A liminar que im- 
pedia a nomeação, no en- 

tanto, acabou cassada e ela 

assumimo cargo. 
O video causou grande re- 

percussão após ser divulpa- 

do na internet. Além do pe- 
dido do Ministério Público 
Federal pelo afastamento da 

presidente do órgão, no dia 

seguinte, o senador Randal- 
fe Rodrigues (Rede-AP) 
dpi resentou uma nolicia- 

crime ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) para que o 
presidente seja investigado 

por prevaricação e advoca- 
cia administrativa, por pri- 
ruegir apoiadores. 

elas redes sociais, Lucia- 

no Hang admitiuque, após a 
paralisação, botou a “boca 
no trombone”, mas disse 
ue nunca pediu qualquer 

tavor a Bolsonaro, de quem 
é amigo pessoal. O empresá- 
rio lembrou que fez uma 

transmissão ao vivo para cri- 
ticar o “absurdo” de o Iphan 
paralisar a obra por mais de 
40 dias: “Bolsonaro usou o 

meu exemplo para expor al- 
go que acontece com qual- 
quer empreendedor brasi- 

leiro todos os dias. A fala do 
presidente reforça seu com- 
promisso em buscar um pa- 
is que cresça por meio da li- 

vre iniciativa, sem burocra- 

cia, Não adianta termos ór- 
gãos públicos que não dei- 

xam o povo trabalhar” 

dias sociais, de 26 anos, que 
anda impressionada com o 
preço do “latão” na rua. — 
Qualquer um agora é R$ 10, 
Em tempo: a inflação da 

cerveja, no acumulado dos úl- 

timos 12 meses, é de 8,95%. 
Professor do departamento 

de Economia da PUC-Rio, 

Luiz Roberto Cunha trisa que 
o setor cultural precisa, neste 
momento, aproveitar a dispo- 

sição de quem pode pagar. 

—O pessoal da cultura estã 
recuperando o prejuizo. Eles 
ficaram mais de um ano pata- 
dos. Não é uma questão de ga- 
nância — diz Cunha. — Mas, 
como a economia está cres- 

cendo pouco e o desemprego 
segue alto, essa capacidade de 
gastar para se divertir pode se 
esgotar. (Talita Duvanel) 
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PATRÍCIA 
KOGUT 

VOLTA DE 
SEX AND 
THE CITY É 
PURA 
DECEPÇÃO iigublbogdoba cárie br 

pl fiicia bogui com 
ES colasapatricia hogal 

lançamento de “And just AS AMIGAS dramaturgia. Sua linguagem e os te- 
like that” na HBO Max CHEGARAMAOS mas que retratou balizaram inúmeras 

faz duvidar de que valha a 5OCOMVOZDE atrações que vieram depois. 

pena ressuscitar programas pyprnes E Havia um rompimento de padrões 
de tanto sucesso como “Sex FAZENDO naformade contar as histórias. A abor- 
and thecity”. Aséricoriginal FRIA dagem tão livre da intimidade femini- 

toi ao ar entre 1998 e 2004. BIQUINHO. na trazia uma verdade que conquistou 

O enredo acompanhava PARECEM o público, As quatro circulavam pelos 
quatro amigas, Carrie ADULTAS lugares charmosos de Nova York com 
Bradshaw (Sarah Jessica |NFANTILIZADAS um figurino de primeira, principal- 

Parker), Samantha Jones 

(Kim Cattrall), Charlotte York (Kristin Da- 

visje Miranda Hobbes (Cynthia Nixon). 
Solteiras, elas namoráavam muito etroca- 
vam confidências de forma irrestrita. Fala- 

vam de sexo com uma liberdade àquela al- 
tura ainda pouco vista na televisão, À pro- 

dução marcou e deixou um legado na tele- 

mente Carrie, dona de uma coleção de 

sa pal os. A moda era um tema cent ral, quase 

um personagem. A cidade, também. Asérie 

tinha um arco dramático malor é situações 

que se esgotavam mais rapidamente. As 

amigas viraram emblemas de uma época. 
Entre a história original e a de hoje, fize- 

ram três filmes de qualidade duvidosa. Ne- 

hum deles alcançou o êxito obtido pela te- 
levisão. Mas nada arranhou a força da boa 
lembrança que a série tinha deixado, 

Agora, esse simbolo da memória afetiva 

pura no palito estásucateado. Vinte anos se 
passaram num instante, como indicão titu- 

lo. Porém, em “And just like that”, não hou- 

ve amadurecimento. As amigas chegaram 
aos 50 com voz de púberes e fazendo biqui- 
nho de adolescentes. Ao que indicam os 

dois primeiros episódios, elas perderam o 

bonde do charme, da iconoclastia e do fres- 
cornarrativo. Aquelas mulheres que viviam 

à frente de seu tempo apora parecem adul- 

tas que não cresceram totalmente. 

As personagens já não são as mesmas, na- 
tural. Os temas também mudaram. Só que 

nada disso acontece de forma orgânica. É 

UM NATAL REAL, MAS COM LEVEZA 
tamília Silva está de val- 
ta no especial de Natal 

“Juntos a magiaacontece 2”, 

sequência do longa de 2019 

que conquistou o Leão de 
Ouro do Festival Internaci- 
onal de Criatividade de 

Cannes de 2021 ao retratar o 
primeiro Papai Noel negro 
da televisão brasileira (vivi- 

do por Milton Gonçalves ). 

Entre as histórias que em- 
balam a obra de Cleissa Re- 

ESPECIAL 

NEGRO 

VARANDA DO 

VIVO RIO 

WWV.EVENTIN.CON.BR 

JUNTOS A MAGIA 
ACONTECE 2' 
DISCUTE DESAFIO 
DAS MÃES SOLO, 
SENSIBILIDADE 
MASCULINA E 
PROTAGONISMO 

gina Martins. com direção 
artística de Patricia Pedrosa 

e direção de gênero de José 

Luiz Villamarim, estão de- 

safio da mãe solo Solange 
(Jéssica Ellen) e seu filho 

Caio (Pedro Guilherme), 
que sonha em conhecer o 
pai biológico. 

-—(Queriamos tratar de 

questões que atravessam toda 

asociedade e trazer esperan- 

ça, sem cair em estereótipos. 

f 4 
Hoje na Globo. Elenco da produção, contemuação de filme premiado na França 
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simplista e preguiçosa, por exemplo, a for- 

ma como a série tenta responder às acusa- 
ções de ter um elenco não inclusivo. A solu- 

ção É esquemática: cada uma tem uma ami- 

ga de alguma minoria, pronto. 
Miranda, antes uma mulher decidida, in- 

teligente e articulada, perdeu o traquejo. 
Depois de anos como advogada numa em- 
presa, ela volta a estudar. Mas exagera nos 

tigurinos. Vai à primeira aula vestida para o 

baile e erra tudo o que diz à professora. Não 
parece Miranda, e sim uma daquelas donas 

de casa que decidem enfrentar o mercado 

depois de um longo hiato profissional, Uma 
figura que, convenhamos, foi mais comum 

nos áanos 1970/1980. Não em 2021. 

Charlotte, a romântica, se casou e é uma 
mãe dedicada de duas meninas. Mas, fran- 
camente, também evoluiu mal. E sá boba. 

Carrie conserva o figurino deantes e o jei- 

to charmoso, e tentase ade Ud dos tempo a 

Em “And just like that”, pena, até isso se ex- 
pressade forma cosmética: ela agora faz um 

podcast —oh!, que modema. 
O público que vinha aguardando essa es- 

treia com gra nde ex pectativa sabe que Kim 

Cattrall saiu por desentendimentos com 

Sarah Jessica. O roteiro resolveu bem a au- 
sência, que é mencionada abertamente. 

Uma grande virada acontece nó segundo 
episódio (e não vou detalhar aqui porque é 

um mega spoiler). Ela é trágica, mas, noves 
fora, serve a impulsionar a trama. 

“Sex and the city” merecia muito mais. 

O filme mostra como as co- 

munidades podem se apoiar 
nos momentos dificeis e cele- 

brar [junto as conquistas. O 

brasileiro é muito isso — 
aponta a autora , que garante 

que o novo especial tem uma 
carga mais leve, “porque esta- 

mos precisando disso”. 
Olonga, que conta ainda 

com Fabricio Baliveira, 

Heloisa Jorge e Luciano 
Quirinonoelenco, vaiaoar 
hoje, às 14h15, depois de 

“Temperatura máxima". na 

programação de fim de ano 
da TV Globo. 

CONVIDADO 

03 JAN 

DJ CRIS PANTOJA 
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BOLÍVAR TORRES 
bnalinar dir teirogiabo só E 

roprietario desde 1996 do 

Sulista, um boteco acon- 

chegante na Rua Sacadura 
Cabral, na Gamboa, Antonio 

Mesquita fala com um misto 

de orgulho e preocupação 
dos dois painéis de Nilton 

Bravo que ostenta em suas 
paredes. Embora castigadas 

pelo tempo, as pinturas da 
década de 1940 ainda preser- 

vam as cores alegres, típicas 
do artista(1937-2005), imor- 

talizado como “o Michelan- 
gelo dos Batequins”. As obras 

exibem duas paisagens exu- 

berantes — um farol numa 
ensolarada praia deserta e 

um vale pacífico banhado 

por um lago — que contras- 
tamcomo concretourbano e 

a decadência da Zona Porta- 

ária. Mas, como diversos mu- 

rais do artista espalhados pe- 

la cidade, este patrimônio 

nunca esteve tão ameaçado. 

Segundo um mapeamento 
realizado por Evandro Luis 
von Sydow Domingues, um 

professor de inglês apaixona- 

do por Bravo, restam apenas 
I5ohras doartistano Rio. Há 

menos de dez anos, eram 

cem. U próprio Sulista per- 

deu um em 2014, por causa 
de uma infiltração. Tomba- 

dos pela prefeitura, os dois 

que restaram precisam de 
um restauro, Só em 2021, 0s 
cariocas se despediram de 

pelo menos dois trabalhos de 

Bravo, após o fechamento do 
Café e Ear Rio-Brasília, no 
Cachambi, e do Casta do Mi 

nho, no Grajaú. Ambos esta- 

vam sob a proteção do Insti- 
tuto Rio Patrimônio da Hu- 

manidade (IRPH). 
— Ah, se o Nilton Bravo 

fosse vivo. ele não deixaria 

isso acontecer — suspira 

Mesquita, que se diz endivi- 
dado porcontada pandemia 

e impossibilitado de inves- 

tir em reformas. 
O comerciante conta que, 

em 2014, chegoua ser procu- 

rado pela prefeitura para um 

possível restauro, mas avisou 
aos técnicos que não podia se 
dar o luxode manter o bar fe- 

chado durante a obra. Preci- 

sava de uma contrapartida, 

Nunca mais voltaram. 

Houve um tempo em que 

todo botequim que se prezas- 

se precisava ter o seu Nilton 
Bravo —“se não, não era ho- 

tequim" disse certa vezo por- 

tuguês Narciso Rocha, dono 
do Jobi, no Leblon. 

Há 50 anos, quando fez a 

primeira reforma no seu bar, 

ele preparou a pasida para 
incluir uma das famosas pai- 

sagens do artista. À pintura, 

que mostra duas garças se ha- 
nhando perto de uma cacho- 
eira, ainda estampa o badala- 

do estabelecimento, como à 

vestígio de uma longinqua 
era de ouro da iconografia 
popular urbana. 

PAI COMO PROFESSOR 
Nascido em 1936, Nilton não 

precisou de formação acadé- 

mica para fazer fama. Apren- 

deu o ofício com seu pai, 0 
também pintor Bravo Filho, 

com quem assinou diversas 

obras no início da carreira. 
Após a morte do patriarca, se- 

guiu produzindo e deixou 
mais de dois mil painéis em 

estabelecimentos COMTE PCIAIS 

(bares, padarias e açougues), 
especialmente Do Centroena 

Zona Portuária da cidade. 
Com traços simples einocen- 

tes, suas pinturas quase sem- 

re representam paisagens 
bucálicas. Segundo uma anti- 
ga crônica de Carlos Heitor 

Cony, os fregueses sentiam 
vontade “de comer mais um 

sanduiche e pedir mais cho- 
pe” quando olhavam para es- 

ses panoramas alegres. 
Em seu livro “Azulejaria 

contemporânea no Brasil", o 

crítico de arte Frederico Mo- 
raes resumiu o charme pecu- 

ÚBRA DO 
MICHELANGELO 
DOS BOTEQUINS 
AMEAÇADA 
CLÁSSICO DA ICONOGRAFIA CARIOCA, TRABALHO DE 
NILTON BRAVO SOFRE COM CRISE DO COMÉRCIO 
TRADICIONAL: HÁ DEZ ANOS ERAM 100 OBRAS, 
HOJE RESTAM 15. DE SEUS 13 PAINÉIS TOMBADOS 
PELA PREFEITURA, 5 JÁ SE PERDERAM. NO CENTRO, 
2 SÃO DESCOBERTOS E SERÃO RESTAURADOS 
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4 
liar da arte autodidata de Bra- 

vo: Esta paisagem, se vista 

num quacdrocde cavalete ou no 

contexto de um salão dearte, 
seria insuportável, mas ali, na 

parede de um bar, ganha um 

novo significado. 
Ironicamente, Bravo pas- 

sou a expor telas em galerias 

a partir dos anos 1980 e, no 
fim da vida, ingressou na 
Academia Brasileira de Belas 

Artes. Seu último trabalho 

foi um quadro para o Bel- 
monte de Copacabana, em 
2003. Antonio Rodrigues, 

tundador da franquia, toi 

pessoalmente encontrar o 

pintor em algum bairro do 

Rio (ele não lembra qual) pa- 
ra encomendar a obra, que 

levou 6) dias para ser conclu- 
ida, No entanto, o próprio 

Rodrigues decidiu removero 

painel 12 anos depois, por- 

que “não combinava mais 

com o layout do bar”. Como 

se tratavade um quadroenão 

py 
4 DA 

de um afresco, o derradeiro 

Bravo foi guardado sem difi- 

culdades por seu dono. O em- 

presário conta que planeja 

reinstalá-lo em outra unida- 

de da franquia, embora pare- 

ça considerar o trabalho do 
artista um tanto anacrônico. 

— Quando mandei fazer a 

obra, aquilo era uma tendén- 
Cla, Mas O múmento passou 

— diz ele, num tom pragináti- 

co. — À gente tem que seguir 

o mercado, se renovar. 
Nem todo dono de estabe- 

lecimento, porém, se desfaz 

de um Bravo por escolha. 

Com a crise sanitária provo- 
candoum quebra-quebradra- 

mático no comércio tradicio- 
nal da cidade, os que conse- 

guiram se segurar muitas ve- 
zes não têm dinheiro em cai- 

xa para investir em restaura- 
ção. Pintados direto na pare- 

de, os afrescos dificultam 

obras e reformas nos imóveis. 
Também são mais vulnera- 

e o " E 

— o 

q 
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Cora esrioca, Fainei no Tempera do Noré este, no n mao de Fátima, foi retocado graç as à psd ajuda de um apal inbrado Rm artista 
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Manutenção. A obra mo Bar Figueira é restaúrada de quatro em quatro anos: "Muita gente nem sabe quem é Nilton Bravo diz o dono 

MARCIO hM TORM CARA 

Namemária. Paine que existano Restaurante Sírio e Libanês, na Saara: perd do em 2ULb, em decorrência de uma nt tração 

delito A PORTO CA AS ES 
PR Epi Da 

Resistência. 

Fintura no Bar 

Su ista, assinada 

por Nilton Bravo 

é seu pa 

necessita de 

restauração 
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Canto docisne Deta alhedo ultimo trabalho da artista, 4. encomendado parão Belmonte e depois removdo por não combinar com “layoul' 
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OS BRAVOS TOMBADOS 

> Flor de Coimbra (Lapa): pintura em bom estado de conservação 

> Jobi (Leblon): pintura em bom estado de conservação 

> Bar Ponto da Galera (Bairro de Fátima): pintura em estado regular. 

> Gurilândia (Tijuca): pinturaem estado regular 

> O Sulista (Gamboa): duas ponturas em estado regular, umatercel- 

rara, que fambémera tombada, não existe mais 

> Café e Bar Rio-Brasília: estabelecimento fechado; uma prtura 

suprimida. 

> Canto do Minho (Grajaú): e 

suprimida. 

estabelecimento fechado; uma pintura 

> Bare Restaurante Minerva (Centro): duas pinturas suprimidas, 

> Lanchonete Rosa do Bairro (São Cristóvão): o estabelecimento 

esta fechado endo se sabe a situação da obra. 

> Açougue Frigokar (Bairro de Fátima): estabelecimento techado. 

também não se sabe a condição do trabalho tombado. 

veis aos efeitos do tem po Em 

2016, 0 dono do Restaurante 

Sirio e Libanês, na Saara, até 

tentou salvar o seu painel, 

produzid o 50 anos antes, mas 

a obra ficou irecuperâvel por 

conta das infiltrações. 
De acordo com a prefeitu- 

ra, a primeira tentativa de 

proteção do legado de Bravo 

remonta a 1956, com o tom- 

bamento de um conjunto en- 
tão chamado de “Pinturas de 

Botequim”, constituído por 

painéis de diversos artistas, 
sendo cinco deles de Nilton 

Bravo e Bravo Filho. Em 

2018, a listagem de obras 

protegidas foi ampliada atra- 
vesdeum decreto. Os propri- 
etários que suprimirem as 

pinturas tombadas em seus 

imóveis correm o risco de se- 
rem notificados e até multa- 

dos. Porêm, nada disso impe- 
diu a perda definitiva de di- 
versas relíquias. 

OBRAS TOMBADAS PERDIDAS 

Realizada nesta semana, 

uma vistoria do IRPH cons 

tatou que, das 13obras sob 

proteção, seis apresentam 
um estado bom ou regular e 

cinco haviam sido suprimi- 

das sem notificação ao ór- 
gão de tutela (veja o box aci- 
ma). Há também duas pin 

turas que não puderam ser 

vistoriadas, porque os imá- 
veis em que se encontram 

estão fechados. 

Em nota à reportagem, a 
pre feitura explic OU que q 

controle desse tipo de patri- 

mônio é difícil, já que os 
bens são agregados na parte 
interna de imóveis que es- 

tão sempre sujeitos a mudar 

dedonooudeatividade eco- 

nômica. Ainda segundo a 
nota, “caso o imóvel onde 

esteja a pintura tombada te- 

nha um eventual pedido de 

demolição, tal fato precisa 

ser comunicado ao órgão de 

patrimônio, que deliberará 

sobre as medidasa serem to- 
madas. À pintura, nesses ca: 

sos, poderá ser removida da 

parede com técnica apro- 
priada e mantida em nova 
base, garantindo assim a sua 

sobrevivência”. 

Pesquisador diletante de 
Bravo, Evandro Luis von 

Sydow Domingues ajudou 
o IRPH no último mapea- 

mento das obras, em 2018, 
que visavaa formar um pa- 
norama representativo do 

mestre da pintura popu- 

lar. Nas visitas aos estabe: 

lecimentos, ele notou que 

os donos mais velhos ten- 
diam a valorizar melhor os 

painéis, que eles mesmos 

haviam encomendado dé- 

cadas atrás. Já os mais no- 

VOS, QUE compra Mm o Cô- 

mércio com asobras já ins: 

taladas, demonstraram 

em geral um desejo de se 

destazer delas. 

— Houve um caso de uma 

senhora que estava sendo 

muito solicita, mas ao ouvil 
falarem preservação etomba- 

mento, mudou o tom na hora 

e disse “Ah isso eu não quero, 
porque depois vou querer fa- 

zerobras e não vou poder” — 

lembra Domingues. 
Não é o caso de Antonio Al- 

vesde Carvalho, queem 2017 

comprou o Bar Figueira, na 

Rua Gomes Freire, no Cen- 

tro, e calcula que em breve 
desembolsará cerca de R$ & 

mil para restaurar o seu pai- 

nel. O trabalho representa 
um barco Hlutuando em um 

lago, com montanhas ao fun- 

do. Está em bom estado, mas 

só porque vem ganhando re- 

toques de quatro e em quatro 
anos. Carvalho não acredita 

que a obra traga qualquer 

prestigio para o seu bar, mas 
nem por isso pretende se des- 

lazer do patrimônio, 
— Quem vem aqui é indife- 

rente [o0 poine!| —diz ele, re- 
sigmado. — Muita gente nem 

sabe quem é Nilton Bravo, o 
queele fez e do quesetrata. 

Em alguns casos, os bote- 

quins contam com aajuda dos 
entusiastas. Em 2018, o artis- 
ta plástico Victor Bruno res- 

taurou o amplo painel do bar 

Tempero do Nordeste, no 
Bairro de Fátima, por um pre- 

ço muito abaixo do valor de 

mercado. A parte mais dificil 

do trabalho, segundo ele, toi 
chegar a uma mistura de co- 

DES Que TESpernasse Os LONE OTI- 

ginais, Aporaemexcelente es- 

tado, as cores de Bravo explo- 

dem nos olhos dos clientes, 

cum destaque para o azul tur- 

quesa de uma majestosa baia. 
— Se fosse para cobrar o va- 

lor nos tempos atuais, não 

aconteceria à restauração. 
Trabalhei por amor à arte — 
conta Bruno. 

TRABALHO REDESCOBERTO 

Se muitos Bravos da cidade 

são perdidos por descuido ou 

indiferença, outros renascem 
das cinzas. Ou melhor, do 
concreto. Em novembro de 

2020, as reformas na futura 

sede do jornal Diário do Rio, 
na Travessa do Comércio (Ar- 

co do Teles), revelaram dois 
murais do artista sob as pare- 

des. Mesmo com o trabalho 
descascado em algumas par- 

tes, desbotado e danificado 

por infiltrações, ainda é possi- 
vel identificar uma vista da 
Praia de Copacabana e outra 

de uma Horesta. Construldo 

em 1902, 0 casarão chegou à 
ter nove obras assinadas por 
ele, quando ainda era um bo- 

tequim, nos anos 1960, Fun- 

dador do jornal —e também 
novo proprietário do imóvel 
—, Claudio Castro diz que irá 

restaurar os novos achados: 

— Pedi aos arquitetos que 
modificassem o projeto para 
abrigar os murais. Nilton Bra- 

vo é sinônimo de car toquice. 

Infelizmente, as pessoas da ci- 

dade estão perdendo o apreço 

pela nossa História. 
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TALITA DUVANEL 
tata dumanabiDaghoia com dr 

poeta Bráulio Bessa es- 
NF creveu, certa vez, que 
“quem menos tem, mais di- 
vide”. O significado real da 

trase, no entanto, ele enten- 

deu em meados deste ano, 
quando gravou a série docu- 

mental "Poesia que trans- 
forma”, com estreia na pró- 
xima quarta-feira no Globo- 
play. Ele e a equipe foram 

para a reserva ambiental do 
Amanã, próxima à confhu- 
ência dos rios Solimões e Ja- 

purá, no Amazonas, para 

conhecer o trabalho do pro- 
fessor Alex Alves, que usa à 
poesia popular de Bráulio 

nas salas de aula improvisa- 
das na comunidade. 
—Ficamostrésdias lã [no 

meto da Floresta Amazôni- 

cal, e pude sair de uma bo- 
lha, E olha que sou um bra- 
sileiro do sertão do Ceará é 

mesmo assim estou falan- 

do “sair de uma bolha” — 
diz o escritor, de 35 anos. 

— Encos tamos à barco e 

imediatamente todo mun- 
do já chegou para ajudar a 
descarregar, levar equipa- 

mentos, nos instalar. Fol 

uma das experiências mais 
bonitas da minha vida. 
A poesia do cearense de Al- 

to Santo inspirou Alex, que 
virou poeta também e, por 
suavez, translormaavidadas 

várias Crianças que assistem 

às aulas que ele dá mesmo 
com tão pouco suporte do Es- 
tado. E é exatamente esse cir- 

culo virtuoso de Bráulio im- 
pactando histórias de vida e 
sendo impactado por outras 

tantas que a série apresenta. 
Sdo cinco episódios, com 05 
temas raizes, amor, igualda- 
de, fé e recomeço, todos bas- 

tante recorrentes na obra do 

escritor. 
A ideia da série docu- 

mental veio a partir do rico 

material enviado pelos te- 
lespectadoresdo programa 
“Encontro com Fátima 

Bernardes”, que projetou a 

figura de Bráulio nacional- 
mente no quadro “Poesia 

com rapadura”. 

— Eu trabalhava no CAT 
[Central de Atendimento go 
Telespectador | e comecei a 

perceber que chegava uma 
enxurrada de mensagens 
sobre ele, falando do caris- 
ma, da simplicidade, e de 

como a poesia dele havia im- 
pactado a vida das pessoas 
de forma concreta — diz 

Duda Martins, que ideali- 
zou a projeto eo dirigiu em 
parceria com Chica Walca- 

cer. —Ficavachocada com à 

força dos relatos e comecei a 
coletar as histórias. Bráulio 
ficou cabreira, falava que 

POESIA NUMA 
HORA DESSAS, SIM 
não queria um documentá- 
rio sobre ele. Mas eu dizia: 

“Não é sobre você, é sobre 

sua poesia. 
A equipe precisou até fa- 

Zur teunião especial para 

convencê-lo a se deixar fil- 

marcomos personagens, al- 
go que o artista tinha medo 

de soar sensacionalista. 

— Sablamos que emoção, 
até certo ponto, era inevitá- 
vel. Mas não queriamos Cos 

moção e tietagem, e sim hu- 
manidade —diz Chico. 

O CABRA É POP 
O alcance do trabalho de 
Bráulio não é medido ape- 
nas pelo CAT. Segundo a 

editora Sextante, os livros 

“Poesia que transforma” 
(2018)e“Um carinho na al. 
ma” (2019) já venderam, so- 
mados, mais de 480 mil 
exemplares, um número 
impressionante para [E] gê- 

nero. Na Bienal do Livro, 
que chegou ao fim na sema- 
na passada, ele esteve na 
mesade abertura, ao ladodo 
também poeta Allan Dias 
Castro e da cantora Priscilla 

Alcantara. No Instagram, 
tem 4,6 milhões de seguido- 
res;no Twitter, 157 mil. 

O começo deste sucesso 
tem dez anos, quando cri- 
ou a página” Nação nordes- 
tina” no Facebook. O perfil 

foi ganhando lastro pelas 
redes, até que chamou a 
atenção do programa mati- 
nal da TV Globo em 2015. 
Seu nome, então, explodiu 
— e também a poesia popu- 
lar ea literatura de cordel. 
Mas Bráulio ainda não está 
satisfeito com o espaço 
destinado ao gênero. 

— Acho que grande parte 
donosso povo tem um pro- 
blema que é gostar de fa- 
mosvenão deartista. Digo 

SUCESSO NO “ENCONTRO COM FÁTIMA 
BERNARDES, O POETA CEARENSE 
BRÁULIO BESSA ESTRELA SÉRIE 
EM QUE VIAJA PELO PAÍS PARA 
ENCONTRAR O POVO SIMPLES QUE 
PRODUZ E CONSOME LITERATURA 

TE o | 

Horóscopo Cláudia Lisboa 
(Ma ÁRIES (21/38 2044) becacte: fogo Madstidoos: inputs Sigra complementar Litro 

Aagesta Marte Sama o gaa: Coielts oa eps e reed 

» Por mes que você esteja chéio de onérgia, o melhor o [ader será áproseitar 

isso com muita tranquili- 

dade porque estive exata- 

mente nos dois lugares. 

Sofri por muito tempo 
uma invisibilidade que a 
maioria dos artistas popu- 

lares deste país sofre. Fa- 
zer poesia no Brasil, numa 
cidade do interior do Cea- 

rá, é muito complicado. Ao 

mesmo tempo, também 
segurei um microfone to- 
da sexta-feira na maior 

emissorade TV do país e vi 
minha vida se transformar 
— diz ele. — Muita gente 

fala dessa força que à poe- 

sia ganhou depois que co- 
meceia fazer TV, masa lu- 
tacontinua. 

PASSADO E FUTURO 
Nesse esforço, ele dá as 
mãos a jovens como Quité- 

ria Teixeira, uma poeta de 
12 anos, do Rio Grande do 
Norte, que aparece no pri- 

meiro episódio. Ela busca 
inspiração no trabalho de 
Bráulio, assim como ele be 
beu na fonte de Patativa do 

Assaré, quando tinha 14, 
quase a mesma idade da me- 
nina potiguar. 

Bráulio relembra quando, 

numa aula sobre poesia, ca- 
da aluno recebeu textos di- 
versos para ler. Teve Carlos 

Es 
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Drummond de Andrade pa- 
ra um, Manuel Bandeira pa- 

raoutro... Para ele, veio é vê 
do conterrâneo Antônio 
Gonçalves da Silva, o Patati- 
va do Assaré, seu grande 

mestre, a quem reservou 
um espaço do braço esquer- 
do. Na pele, ele tatuou os 

versos “Eu sou de uma terra 

que o povo padece. Mas não 
esmorece e procura vencer. 
Daterra querida, quealinda 

cabocla. De riso na boca 
zomba no sofrer. Não nego 
meti Snipe, nao nego meu 

nome. Olho para a fome, 

pergunto o que hã? Eu sou 
brasileiro, filho do Nordes- 
te. Sou cabra da peste, sou 

do Ceará”. 

— Gosto muito de tatua- 
gem. Acho que tenho umas 
20. E tatuar um poema de 

Patativa, além de ser uma 
homenagem, era para ter 
essa marca da poesia fora 
demim. E isso gera curiosi- 
dade. A pessoaolha, e cu fa- 
lo: “Isso é Patativa do Assa- 

ré, conhece?” Ai, declamo 

a poema — diz o escritor, 
que também o hamenage- 
ou no primeiro e isódio 

com uma visita à filha dele, 
— Fiquei muito feliz em 
poder ir a Assaré e mostrar 
essahistória. Seera para fa- 

lar de raizes, as minhas rai- 

zes poéticas estão lá. 

Como té também estava 

na pauta, não deu para dei- 
xardeforaa ligação desse as- 
sunto com à pandemia. Até 

porque, em maio, com o 
projeto em andamento, 
Bráulio contraiu Covid-19 e 

toi internado na UT] de um 

hospital em Fortaleza, cida- 
deonde mora. 
— Minha primeira refei- 

ção chegou numa marmiti- 
nha, cuja tampa tinha um 
pocma sobre esperança, 

que não era meu. Na hora 

me deu até fome. Alimentei 
obuchoe aalma com aquele 
gesto — relembra. 

TRANSFORMAÇÃO 
Hojeatampa damarmita es- 
tá no escritório do poeta. 

Em casa, ele descobriu que 
os versoseram de Allan Dias 
Castro, seu colega de mesa 

na Bienal. 

—Noevento, contelessa 
história, e Allan ficou mui- 
to emocionado. Eu meio 

que me acostumei a ouvir 

as pessoas dizerem que a 
minha arte transforma a 

vida delas. De repente, es- 

pera aí! Eu também estou 
aqui para ser transforma- 
do ainda, não é? 

EmeaLSAçhorubérao FALrLr Ty Geo 

Retrato. Bráulio Bessa: "Acho 
que grande parte do nosso povo 

tem um probéema que é postar | 

de famoso e não de artista” 
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PRIME VIDEO. E SNTORDE QUINTA-FEIRA 

RETROSPECTIVA 2021: RIR 
É O MELHOR REMÉDIO 

Pe a segunda vez, a plataforma reúne um grupo de 

mulheres para umespecial de fim de ano de comédia 

Apresentado por Yvonne Or e com part cipação de 

aristas como Jane Fonda (luto). Chelsea Perett: e Mep 

Stalter. ias convdamo público arefetrerr de judo o 

que deixaram para trás reste ano tumultuado 

IM dos) PAL 

HBO MAR À PARTIR DE TERÇA-FEIRA 

DE QUEM ACREDITA NO QUE 
ESTA ESCRITO NAS ESTRELAS 

44 
"a 

Apresentado por Angélica — que fez o mapa astral dos 

três filhos quando nasceram —, pélo infivenciador Vitor 

dilastro e pela astróloga Pau'a Pres, o talk show mostra 

passado presente e juturo de duas celebridades que 

compartilham o mesmo signo sotar. Entre os convidados 
estão Xuxa Elana. Preta Gil é Ricardo Tozal. 

EM ! Dt E nd 

NETFLIE, A PARTIR DE QUARTA-FEIRA 

Tan [E (E 

TA DAR so 

MAIS FRANCESA E 
EM NOVA COMPANHIA 
E" está de volta a Paris e mais à vontade “em casa”. A primeira temporada 

da série ficou marcada pelo sucesso, mas também pela polêmica entre os 

espectadores franceses, críticos da reprodução excessiva declichês. 
Protagonista e produtora da série, a britânica Lily Collins (filha do músico Phil 
Collins, aliás), deu uma entrevista Ledição britânica da revista Elle na qual 

prometeu amenizar o tom nessa segunda temporada. As mudanças passam 
pelo visual da protagonista ao elenco, quase todo francês. A atriz passou quatro 
meses morando na França, enfrentou toques de recolher em razão da 

pandemia, e teve de caminhar mais para evitar o transporte público, 

estreitando sua relação com a cidade. Na trama, após viverum triângulo 
amoroso, Emily está concentrada no trabalho. No curso de francês, porém, ela 
conhece um estrangeiro muito interessante, Alfie (o inglês Lucien 
Laviscount), e a história ganha novos contornos. “Emily em Paris” foi a 
comédia mais assistida da Netflix em 2020, atingindo 58 milhões de 
assinantes em apenas 28 dias após seu lançamento. A produção ficou atrás 
apenas de dramas como” Bridperton”, “The Witcher" e"Lupin”. 
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NNE ASR E DE HOJE 

CATARINA NA BATALHA 
PELO BEM DA RUSSIA 

Criada por Tony MeNamara (de “A Favorrta” e “Cruela") a 

comédia dramática indicada ao Emmy 2020 — aos prêmios 

de melhor roteiro e direção em série de comédia — conta à 

wdade Catarina (Elie Farm ng). que acaba de se tornar 

imperatrzca Rúss a. Na segunda temporada, à monarca 

tera que lutar contra a própria corte para mudar o país 

OND MC ANA cad abr di 

HOMENAGEM AO MESTRE 
DA TELEDRAMATURGIA 

Com três episódios, a série documental de Antonia Prado 

mostra a brajetória de Braga. morto em outubro. desde 

sua entrada da TV Gobo nos anos 1970. Imagens de 

tramas como Dancin' Days. Vae tudo' e Celebridade 

são intercaladas com depoimentos de Lucélia Santos. 

António Fagundes, Gloria Pires, Dennis Carvalho e cubros. 
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Sensacionaliata 
ISENTO DE VERDADE 

Autoridades recomendam 
que festas de Natal em família 
só tenham facas de plástico 

com apandemia, alta taxa de 
desemprego, desgoverno, eleições 

ano que vem, calor em alta, as passas 
do arroz, tios fazendo a piada do pavê 

(a do peru foi suspensa por motivo de 
inflação, que tornou absurdo o preço 
do produto), avós perguntando “e os 
namorados ?”. Motivos suticientes pa- 
ra que as autoridades se preocupem 
com a segurança dos brasileiros na 
noite de Natal. 
Ano passado, mesmo no Natal do 

isolamento, os índices de violência fo- 
ram grandes. Em São Paulo, uma advo- 
gada chegou a atacar a cunhada com 
uma tesoura porelaquerer tirar a más- 
cara para comer, Neste Natal, o perigo 
é, mais uma vez, a polarização política 

diante das eleições do ano que vem. 
Uma empresa já oferece serviços com 
seguranças fantasiados de Papai Noel. 
Para não ter problema, todos são elei- 

tores da terceira via. 

Bolsonaro já 
tem mais rejeição 
do que Bolsonaro 
N esta semana, a rejeição 

do governo Bolsonaro 

alcançou seu maior indice, 
com 55% e 60% em pesqui- 
sas diferentes. Bolsonaro já 
é mais odiado que Bolsona- 
ro, dizem especialistas. Jair 
já é mais rejeitado que liga- 
ção de operadora de celular 
oterecendo “vantagens”. 

Ele já é mais rejeitado que 
pessoas que batem escan- 
teia curto, do que bater o 

mindinho em uma quina, 
do que cortar o dedo com 
papel, até do que gente que 
anda devagar na calçada e 
escreve a expressão “é sobre 
isso" nas redes sociais. 
Bolsonaro está tão rejeita- 

do queo autor dessa matéria 
fugiu ao escrever “Bolsona- 
ro" pela quintaveznotextoe 
não conseguiu escrever aúl- 

tima piada, 

Alckmin cansa de ficar em último e finalmente vai ser vice 

ex-governador Geraldo 
Alckmin aceitou de bom 

grado ser o Vasco da eleição. 
Emborao Vasco já não seja 
vice há muito pa Cansa- 

do de disputar palmo à pal- 

5 ag Jem e y 
nad DS É 

Si ol o | Ê ee] 

mo com o Cabo Daciolo, 
Alckmin deve ser o Temer de 
Lula. Coma diferença de que 
não dará o golpe. Petistas só 
aceitam que ele integre a 
chapa depois de passar pelo 

SUBVERSIVA, 
= Mo 

teias mma md 

Conteúdo 

teste do espelho. Se refletir, 
está aprovado. 

O ex-tucano será um vice 
decorativo. Uma decoração 
meio sem graça, segundo 

analistas. Mas que está alie 

CASAe JARDIN = 

não compromete. À entrada 
de Alckmin já está mexendo 

na economia. Petistas estão 

recuperando a indústria têx- 
tildetanto passar pano para o 

tucano. 

a 
mem mto Mr 

Ep mea ams 

que informa, 
entrevistas que inspiram. 
Acompanhe as últimas discussões em comportamento, as 
mais novas tendências em arquitetura e o que hã de mais 

atual em estudos e pesquisas sobre a criação dos filhos. 

Domingo 19122021] O GLOBO 

Lexotan não é indicado 
dei np golpe de 

diz fabricante 

AS: áudio vazado em que o Ge- 
neral Heleno, o Véio do Golpe, 

confessa que toma dois Lexotan por 
dia para conter a sanha golpista de 
Bolsonaro contra o STE, o fabrican- 
te do medicamento emitiu uma no- 
tadeclarando que não há evidências 
científicas de que o Lexotan deva 
ser usado para esse propósito. 
“Para voltar a com a ditadura reco- 

menda-se o uso de Viapra”, atestou o 

farmacêutico responsável. Procura- 
do por nossa reportagem, Heleno 
não quis se manifestar pois estava 
correndo atrás de uma ema com uma 
caixa de Lexotan. Após a divulgação 
dasúltimas pesquisas eleitorais, a po- 
lícia federal encontrou 39kg de Lexo- 
tan no avião presidencial da FAB. 

O QUE CADA CANDIDATO 
JÁ GANHOU DE NATAL 

- Bolsonaro pio uma Policia Federal 

cas prosa apa açay md pas ca ane a a] 
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DORES E 
DELÍCIAS 
DE NATAL 

" heiro de rabanada, 

Beatles na vitrola (sim, e dos que preferiram mergulhar 
vitrola!) e sapatinhos 
na janela. À maioria das partiu. De um feito ou de outro, 

| À noites de Natal daminha — difícil é chegar à página 24 

infância (e certamente da de muita sem derramar uma lágrima. 

gente) foi assim. No último ano, n« 

entanto, o prazer de encontrar com os dores será feito este Natal, 

primos e ganhar abraços dos tios mais. decidimos jogar luz também às 

queridos (que ainda hoje apertam 

minhas bochechas) foi substituído 

por um silêncio aterrorizante. 

Medidas de distanciamento social 

dor do luto nos apartaram 
das pessoas que mais 
amamos no mundo. 

Esse ano será diferente. 

Quem passou ileso à 

pandemia reencontrará 

com familiares e amigos 

para celebrar a vida. 

Jjã os familiares dos mais 

MARINA CARUSO 
mecarusomogiobo comibr 
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de 600 mil brasileiros que não 

tiveram a mesma sorte terão de 

preencher seus vazios ou brindá-los 

com toda a dor que carregam. 

Delicada e profunda como sua 

autora (a repórter Marcia Disitzer), 

a matéria Presença na ausência traz 

depoimentos de quem decidiu fugir 
da tradição para aliviar a angústia // 6 

MODA 6 ( ) 
nela para seguir o legado de quem DESIGN 

3 Agora, como nem só de 

delicias que o compõem e às mãos 

maravilhosas por trás delas, A partir 

da página 12, entregamos segredos, 

ea histórias e receitas de familia das 

chefs mais bacanas do Rio. 

Duvido que você passe da 

página 20 sem querer 

provar a rabanada da Kátia 

Barbosa, a ave recheada da 

Andressa Cabral, o rosbife 

de Paula Prandiniou a 

torta mousse de Tati Lund. 

Um beijo e teliz Natal, 

DIAGRAMAÇÃO Ana Scott, Cristina Flegner e Ligia Lourenço 
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Por EDUARDO VANINI| Foto FRED OTHERO 
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BONS 

VENTOS 
NO AR COM PERSONAGEM QUERIDINHA 

DA NOVELA DAS NOVE, INDIRA 
NASCIMENTO CELEBRA REALIZAÇÕES 

NO TEATRO E NO CINEMA 

Sabe aquele balanço de fim de ano em que costumamos 

analisar a vida em retrospecto? Indira Nascimento já fez o dela, e 

o resultado foi altamente positivo. 

“Estou num excelente momento 

profissional, conseguindo 

expandir o meu alcance”, avalia 
a atriz paulistana, de 30 anos. 
“Olho para dentro e noto o 
quanto estou feliz.” No ar com 

a sua primeira atuação muma 

novela das nove, ela tem se 

encantado com a recepção do 

público, que torce calorosamente 

pela doce Janine de “Um lugar 

ao sol”, da TV Globo. 

Na trama, a moça tem a 

autoria de um texto escrito por 

ela roubada pela amiga Bárbara, 

interpretada por Alinne Moraes, 

o que despertou a ira do público. 
“Às pessoas escrevem coisas 

como 'corra, Janine", para que ela não seja lesada. Uma menina 

me revelou ter passado por uma situação semelhante, quando o 
próprio professor lhe roubou um trabalho na faculdade”, relata 

a atriz. Antes de receber o retorno, porém, Indira sabia que a 

história não se resumia a coisa de novela. “Esse comportamento 

de pessoas brancas abastadas que usam o sujeito negro ao 

máximo e tentam tirar proveito de todos os jeitos possíveis 

acontece desde o Brasil Colônia.” 

Por outro lado, a própria Janine, como adianta a atriz, também 

terá atitudes que, talvez, as pessoas não considerem nobres. E 

Indira acha isso ótimo. “Tudo isso faz parte da nossa humanidade, 
e me interessa cada vez mais contar histórias que honrem a 

subjetividade e explorem nossas emoções e vulnerabilidades.” 
A análise toca no cerne de seu monólogo “Ensaio sobre ter voz”, 

em que a atriz mistura ficção à própria história para falar sobre 

esses temas, Lançado durante a pandemia, o projeto é exibido 

no formato virtual e ganhou, recentemente, duas apresentações 
presenciais em São Paulo, onde ela mora. “Foi muito especial. 

= am 

p 

ho lado, como a Janine de “Um lugar ao sol”, novela 

em que contracena com Álinne Moares (no alto). 
Acima, cena do filme “Medida provisória” 

Assim que puder, quero levá-lo ao Rio.” 

Antes disso, ela espera se encontrar com o 
público também nas salas de cinema. Indira está no 

elenco de “Medida provisória”, filme de Lázaro Ramos que ainda 
não tem previsão de entrada no circuito comercial em função 

de imbróglios com a Ancine. O longa mostra um Brasil distópico, 

em que um governo autoritário ordena aos cidadãos negros que 
se desloquem para à África. “A obra traz uma discussão muito 

importante e talvez por esse motivo esteja sofrendo tudo isso, 

com esse desgoverno que temos no país”, protesta. “Não vejo a 

hora de vê-lo lançado. O cinema é uma arte tundamental para 

nos ajudar a desenvolver o senso crítico” & 
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al 

“MEDIDA PROVISORIA” DI | E Da) = | | AH 
| Ts La A Tm MV 

| | k 

ILE 

e, 

ATADENIS ADA ap O. UE ; NIPAA A 
fh | e, e dh IM kem | | 4lb= Poli 

” FF ÊÍ. , = A O, MA | io is Maça 11 J E| | Ea! 

Tm Ka ; = ” à =. == =+ " “Rir e. 
Lo Fr 1 1 | um | ] | A! ho RE N 1 

E )| LA! ARIAL UA] JE + | PA 

— = o — À 1 fr ras SS 

DAD À a J ( ) -— ug |* | 
TAI AA VESI |» ai LM e 1 OS , 

E “ad | í i = | | ” 1% 14 A 1 À ] | IN | ms | Bm A, 

E “1 — à = a bi meg 
E | EM kh ia! ar, Mi À | it Mi! ] FA | | | ”, Ê AA 

REVISTA ELA 7 



FRONT 
Por JOANA DALE 

BOAS 
NOVAS 
O Guilhermina, centro 

comercial que passou a 

funcionar no endereço do antigo 
j 

colégio Saint Patrick's, no 

Leblon, está cada vez mais 

charmoso. Depois de Aquim e 

Nema, agora é a vez da Ki & Co 

abmir as portas lá. Não será só 

uma loja de moda. Além das 

criações em linho de Kitty 

Saladini, o espaço “multicuti” 
abrigará as fotos de Bia 

Monteira, livros da editora 

Bem-Te-Vi, plantas da 

Wabi-Sabi, huminárias de Ric 

Melo e móveis de Bel Lobo, 

autora do projeto. “É uma 

experiência sensorial”, diz Kitty, 

ne 

que apresenta a coleção Ventos. 

FAROFA MERGULHO me 

CHIQUE 
uid mem em 5D para aproximar o publico desse 
demão cheia, 'D para aproxin r púb icod 

ia | pequeno golfinho, que figura na lista 

Carolina Ferraz das espécies ameaçadas de extinção 
está na contagem peio Ibama. Tem ate um mergulho com 
regressiva para O 

Natal. “É a melhor 
festa do ano. Ama 

a alegria que a data 

traz, as decorações 

Parece real, não é* Mas o Museu das 

Toninhas e totalmente virtual e acaba 

de ser “aberto” em meio à paisagem 

da Baia de Ilha Grande Tudo modelado 

os animais. Por trás do projeto de alta 

tecnologia estão o Maqua (Laboratorio 

de Mamíferos Aquáticos da Uer|) 
go Funbio. Visitas pelo site: 

www museudastoninhas.com.br 

ea oportunidade de 
encontrar os amigos 

e familiares. Na m 
minha ceia, não DUCAS REVOLUÇÃO É 
pode faltar uma SO, DOS BICHOS q 

boa farofal”, conta Seca siga Responsável porimpantar MS > 
aapresentadora Ela ECRRAZ O primeiro-serviço de ” o 
acaba de lançar a NOVO ressonância magnética de 
primeira coleção de a alto campo para animais o 
louças da Cimples, NIL no Brasil o CRV Imagem a 
marca de décor que 5 o - quer revolucionar o E 

desenvolveu coma preparadas BRR ama pets po 
filha Valentina, “São MUSEU Ee so RERaRão que E 

tem uma hérnia de disco, o 

produtos para deixar TUAL DAS conseguimos descobrir se ET 
os lares ainda mais bi ele vai voltar a andar E 
coloridos”, defina. - FÃ ou não" dizo CEO e E 

veterinário Alex Adeodato. x 
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ostei uma foto no meu perfil do 
Instagram em que apareço tomando 

a vacina contra a Covid-19. Na legenda, 

de poucas palavras, deixei claro que era 
a terceira dose. Recebi muitas curtidas e 

alguns comentários, entre eles o de uma 

moça que perguntou: “Martha, você já 

tomou a terceira dose?” 

Dias antes, havia postado sobre o lançamento do meu 

novo livro no Rio, em fevereiro próximo, e disse na legenda: 

“Não há outras cidades confirmadas. Quando houver, 

avisarei”, De novo, muitas curtidas e alguns comentários, 
entre eles: “E Goiânia?” “Curitiba quando?” 

Não sou louca de desconsiderar; é carinho, eu sei Mas é 

também um sintoma. Houve um tempo em que as pessoas liam 

livros, muitos deles extensos, divididos em dois ou três volumes. 

Depois veio a era tecnológica e com ela a impaciência: leituras 

rápidas, cultura do aperitivo. E agora nem isso: a criatura passa 

os olhos por duas linhas e não registra nada. 

Ninguém mais quer perder tempo, é o argumento de defesa. 

Mas não me convenço. A falta de foco, sim, é que nos faz perder 
tempo: somos obrigados a repetir as perguntas, repetir as 

respostas, voltar aos mesmos assuntos duas, três, cinco vezes. 

Estamos nos comunicando miseravelmente, trocando mensagens 
citradas por WhatsApp, com preguiça de 
dar uma informação completa, de prestar 

MAR THA MEDEIROS 
rmarthamedeiros(oterre. com br 

" QUEM ESTÁ 'ON'? 

Essa pressa toda pra que mesmo? Dizem que é o tal 
do “Fear of Missing Out”, ou em bom português, “medo 
de ficar por fora”. Em vez de a pessoa se dedicar uns 
minutinhos a concluir o que está fazendo — uns 

minutinhos!! — ela some e já está em outra e depois 

outra e ainda outra interação, que serão igualmente 

capengas. Isso é medo de ficar por fora? A pessoa já está 

em órbita e não percebeu, Fica batendo de porta em porta 

e não entra em lugar nenhum, 

Adentre, amigo. Puxe uma cadeira e sente, Converse. 

Pergunte pela família. Olhe nos olhos. Cinco minutos de 

atenção não arrancarão pedaço. Fique o suficiente para 
demonstrar que se importa com seu interlocutor. Cale-se 
e escute. Nutra esses preciosos cinco minutos, para que eles 
não se dissolvam por inanição, 

Ando bem tonta com a esquizofrenia cibernética, 

com o parcelamento de informações, com a falta de 
cuidado e de concentração. Ninguém mais se esforça 

minimamente para estabelecer uma conexão 
verdadeira. Agora virou moda dizer que fulano tá ON, 

sicrana tá ON. Balela. ON a gente estava quando se 

importava. Agora estão todos off, desligados crônicos, 

vivendo a falsa ilusão de uma vida plena. ON está aquele 

que consegue pausar, & 

mms A FALTADEFOCO E QUENOSFAZ 
PERDER TEMPO: SOMOS OBRIGADOS 
A REPETIRAS PERGUNTAS, REPETIR 
AS RESPOSTAS, VOLTAR AOS MESMOS 
ASSUNTOS DUAS, TRÊS, CINCO VEZES 

atenção nos detalhes, de facilitar o 
entendimento. Agimos como aquelas 

telelonistas estressadas que atendiam 
um cliente enquanto deixavam outros 
sete pendurados (na saudosa época 
em que não falávamos com robôs). ILUSTRAÇÃOSHUTTERSTOCK 
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CAPA 

MEMORIAS 
A MESA 

RABANADA DO DIA SEGUINTE, COMIDA DOS ORIXÁS, CHEESECAKE 
ROMÂNTICA E PERNIL DE ABÓBORA: QUATRO CHEFS 

COMPARTILHAM HISTORIAS E RECEITAS DE SUAS CEIAS DE NATAL 

Por LÍVIA BREVES | Fotos LEANDRO TUMENAS | Foad styling LOU BITTENCOURT 

mesa de Natal preparada por Andressa 
Cabral é cheia de referências às 
comidas dos Orixás. Tem favas de 
Yemanjá, xinxim de miúdos para Exu 

e por aí vai. A chef que assina os 

cardápios do Yayá, no Leme, e do 

Meza, em Botafogo, é, acima de tudo, 

Ô festeira, Suas ceias sempre foram 
cheias de agregados, hábito que herdou da avó e da mãe. 
“Quando era criança e morávamos em Santa Teresa, tinhamos 
vizinhos italianos, portugueses e espanhóis. Faziamos mesas 
comunitárias em que cada um se encarregava de um prato. 
Sempre apareciam os desgarrados e a festa acabava em sarau. 
Já vivendo sozinha, no dia 25 de dezembro era de praxe ter um 

pagode na minha casa em que cada amigo levava algo de sua 

ceia. Volta e meia, ainda faço. Gosto muito de casa cheia.” 

Dos cardápios das matriarcas saíam pratos sulistas (a família é 

de Porto Alegre), de onde vieram. Churrasco, carreteiros, molhos 

encorpados e maioneses. “Minha avó fazia uns rotis babadeiros. 

Ela não tinha ideia de que estava fazendo um demi-glace, mas 

eram todos incriveis”, recorda. “A nossa casa era pura boemia. 
Lembro sempre do cantor Cassiano (1943-2021), amigo da minha 
mãe, chegando com violão para animar o encontro. Esse clima 
de festa é o que mais me lembra o Natal.” 

Aos 20 anos, Andressa passou a ser a responsável pelas 
ceias — mas, como ainda não tinha se envolvido com a 
gastronomia, encomendava tudo. Só um tempo depois se 

encantou pelos preparos e começou a fazer seus próprios 
pratos. Hoje, a mesa de Natal de sua casa é cheia de 

identidade. “Puxo a brasa para a comida que chamo de 

12 REVISTA ELA 

'petropolita”, preparos pretocentrados e cosmopolitas. Uso 

ingredientes e receitas que lembram os sabores de quintal 

das casas. Também adoro fazer molhos com melado e 

cachaça, usar dendê”, conta ela, que tem a ajuda da filha 

Valentina, de 12 anos, e do marido, o empresário e presidente 

do SindRio, Fernando Blower, de 38. 

Os pratos são sempre frescos e leves (veja receitas na página 

20). Em pleno verão brasileiro imitar o que acontece em países 
frios não faz a cabeça de Andressa. “São opções com menos glúten, 
com produtos da estação e muitas saladas. O que acho legal no 
Natal é que a mesa fica posta para cada um comer na hora que 
quiser”, diz. Para a mesa deste ano, ela preparou uma salada de 
favas com camarão e uma ave assada com tamarindo, recheada 
com farofa de xinxim. “Quando comecei a pesquisar sobre a minha 
ancestralidade, vi que o menu tradicional de Natal não fazia 
sentido para minha família. As combinações, as montagens, nada 

me agradava. Fui em busca do que combina comigo.” 

Fernando, que adora comer, ajuda nos palpites, a pensar 

no menu e a planejar algumas novidades. “Minhas memórias 

afetivas passam por mesa bonita e farta preparada pela minha 
avó. Tinhamos até as botinhas com presentes dentro. Hoje, 
no meu novo núcleo familiar, o encontro foi atualizado para 
um clima de festa, com uma mesa que não segue os protocolos 
típicos, com convidados que vão além dos familiares”, conta ele. 

Na decoração da mesa, Andressa prefere cores naturais, 
com muita madeira e folhagens verdes. Nada de itens 
com a temática clássica ou uma combinação colorida, 

com vermelhos tão típicos. “A minha cor é o branco. 

Representa força, ancestralidade. É o meu tom de festa. 

E eu, adoro uma”, destaca a chef. + 
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Tati Lund 

e Felipe 
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“ESTAMOS EMUM MOMENTO DE FORMAR 
A NOSSA FAMÍLIA, COM A NOSSA FILOSOFIA. 
SOMOS DOIS JOVENS QUE PENSAM E 
TRABALHAM COMO FUTURO 
TATILUND, CHEF 

ati Lund, de 34 anos, conta 

que encontrou seu par perfeito ao 
conhecer Felipe Villela, de 28. Ela, 
chef vegana do .Org Bistrô, na Barra. 

Ele, CEO da Renature, empresa de 

regeneração de agroflorestas. Há três 

anos juntos, foi paixão à primeira 

vista e, em outubro, se casaram. Antes 

do relacionamento, Tati não tinha muito apego ao Natal. 
“Passei uns sete anos viajando, longe da família. Fui para 
Tailândia, México e outros países. Uma vez, passei a noite 
com desconhecidos ouvindo jazz em um pub, com vários 
desconhecidos, usando chapéu de Papai Noel. Aproveitava 
a folga de fim de ano para fazer algum curso”, conta. 
“Nunca tivemos grandes cozinheiros na minha família e os 
encontros contavam com preparos mais tradicionais. Eram 

clássicos o bacalhau espiritual, peru e rabanada. Eu achava 

tudo muito pesado. Desde sempre, mesmo antes de virar 

vegana, gostava de comer coisas leves e frescas. Curtia 
o encontro, mas não a comida”, lembra. 

Depois do casamento, uma cerimônia carbono neutro, 

vegetariana e lixo zero em Alter do Chão, no Pará, ela mudou: 
a ideia, agora, é reunir as duas familias ao redor de uma mesa 
com muitas opções vegetais. “Gosto de criar pratos veganos 

natalinos. Meu jacalhau (uma versão de bacalhoada de jaca) 

é um clássico e acaba mesmo antes do tradicional de peixe. 
O salpicão com maionese de castanhas também. A partir deste 
ano, quero fazer um encontro maior, do jeito que eu e Felipe 
acreditamos, sem um monte de presentes, descartes, sobras. 
Com sustentabilidade e muito amor. Estamos em um momento 

- de formar a nossa família, com a nossa filosofia. Somos 
dois jovens que pensam e trabalham com o futuro”, planeja. 

Para a ceia deste ano, ela preparou pela primeira vez um 

“tender” de abóbora (veja receita na página 20). Recheou 

a abóbora com ricota de tofu e ingredientes bem natalinos, 

como tâmaras, nozes e damasco. “Chamei de tender, pelo 

formato comprido. Esse é o tender, né?”, comenta ela, 

sem familiaridade com o corte da peça. 
Nessa nova fase da vida, os dois estão empolgados com 

os projetos. E pretendem fazer um Natal marcante, com tudo o 
que mais prezam: família e sustentabilidade. “Meus parentes são 
vegetarianos. Estão ansiosos para provar o que a Tati vai preparar, 
Além de estarmos juntos, comendo uma comida deliciosa, 
buscamos refletir sobre nosso consumo para que sejam escolhas 
que tenham impacto positivo no planeta e não degradem. Nossos 
presentes serão todos de segunda mão”, comenta o marido. 

O começo do relacionamento foi intenso. Felipe, que mora 
meio no Brasil, meio da Holanda, onde fica a sede de sua empresa, 

estava passando uma curta temporada por aqui. Deu um curso, é 

Tati foi uma das alunas. Pouco tempo depois, apareceu no salão do 

Org. Bem, depois de três encontros, já convidou Tati para passar 
o fim de ano com sua família, que vive em Porto Alegre. “Eu fui. 
Conquistei todo mundo pela barriga”, garante ela, que incluiu na 
ceia deste ano uma receita afetiva de Felipe. “O cuscuz de milho 
que a avó dele prepara. Confesso que dou meus toques.” 

A chef frisa que, mesmo para quem não é veg, uma ideia 
legal é incluir alguns pratos vegetais na mesa. “Que tal abrir 
espaço para um novo olhar? Não precisa ser totalmente 
vegana, mas pode ter um mix com o tradicional, colocar cores 
novas. Fica lindo”, garante ela. 
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CAPA 

“NINGUEM IMAGINA QUE ASSISTO 
A TODOS AQUELES FILMES DE NATAL 
QUE FICAM PASSANDO NA TV NESSA 
EPOCA. ACHO LINDO, CHORO" 
KATIA BARBOSA, CHEF 

chef Kátia Barbosa recorda de 
que quando era pequena, com dez 
crianças à mesa, o Natal não era 

uma data muito comemorada. 
“Éramos muito pobrinhos. Não 
tínhamos presentes nem farturas. 

Acho que isso me deixou triste e 

cabou me traumatizando. Por isso, 

sempre fui meio avessa aos eventos natalinos. Mas, mesmo 

nos piores periodos, a rabanada não faltava. Como minha 

mãe não gostava de leite de vaca, era feita com leite de 
coco, Fica muito boa”, conta ela sobre a receita (o passo a 
passo está na página 21) que mantém viva (e aprimorada) 
até hoje. No Kalango, seu restaurante em Botafogo, o doce 
é servido todos os meses do ano. “Na ceia, volta e meia, 
tinha um bacalhau, com bastante batata e azeitona para 
render. Por mais simples que fosse, tentávamos nos reunir 

e assistir à Missa do Galo”, conta. 

Muito por essas recordações, Kátia sempre diz que não 

gosta da celebração. Mas não é verdade. “Ninguém imagina 
que assisto a todos aqueles filmes que ficam passando na 

TV nessa época. É aquele mundo de faz de conta, acho 

lindo e até choro. Dá para acreditar?”, dá uma gargalhada. 

“Todo ano digo que não vamos fazer nada, Daí, dois dias 
antes eu corro atrás de tudo e, quando vejo, temos uma ceia 
pronta e a família reunida. Já tentei viajar com as meninas 
nessa época, mas percebo que o que elas querem mesmo 
é uma ceia tradicional, com pinheiro e tudo mais. Minhas 
filhas realmente gostam de Natal. E eu, como toda a mãe, 
faço o que elas querem.” Nesta semana, Kátia foi com a 
filha mais nova Giovanna, de 23 anos, comprar os enfeites 

da árvore. “Vem atrasada, mas vem.” 
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Nos jantares da familia Barbosa, nunca podem faltar 
o bacalhau da filha Bianca e a batata gratinada que 
Giovanna ama. Agora, com a netinha Madalena, de 4 anos, 
ainda tem os biscoitinhos decorados — brincadeira que 
adoram fazer juntas e que colore a mesa. “A Madá pinta 

os rostinhos dos bonequinhos. Brinco que ela faz uma arte 

moderna nos biscoitos”, percebe. “Nosso Natal não segue 

grandes rituais, é simples. Fazemos mais pelo nosso 

encontro. Mas, é engraçado, quando percebo estou há 

dez anos preparando os mesmos pratos e acabou virando 
uma tradição”, admite, 

Também chef, Bianca conta que é bem diferente da mãe 
nesse quesito: “Eu acho Natal o máximo, Realmente amo. 
Madalena ainda acredita em Papai Noel e adora presentear 
as pessoas. Nos divertimos muito. Além disso, curto mesmo 

a comida da ceia. Já chego roubando as cerejas. Minha mãe 
compra até umas extras”. 

Neste ano, Katia conta que o Natal vai ser de um jeito que 

ela sempre sonhou. Ao lado de Claude Troisgros e sua esposa 

Clarisse, ela vai fazer uma ceia popular, para cem pessoas em 

situação de rua. “Não terá nada de quentinha, Vai ser uma 

ceia linda e farta, com presentes para todos eles. Isso faz 

muito mais sentido. Natal é dividir, doar, ser generoso. 

Não me rendo a essa coisa comercial que vem a reboque. 
É uma alegria enorme participar de um Natal assim ao lado 
de amigos tão queridos e de coração gigante. Gosto desse 
espírito de Natal, cheio de amor e mais humano”, diz. 

No dia seguinte, Katita já sabe o que fará. “Vou ligar 
o ar-condicionado nas alturas, colocar um filme natalino 
bem bobo na televisão e comer rabanada gelada. Acho que 
essa sobremesa fica muito mais gostosa no dia seguinte, 

inclusive. Isso é o que chamo de Natal”. » 



Kátia, Madalena, 

Giovanna e 

Bianca Barbosa 
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Produção executiva: 
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“CRESCINÔMADE. TALVEZ PORISSO EU ME 
APEGUE TANTO AS DATAS COMEMORATIVAS 
E QUEIRA QUE A MINHA FILHA TENHA 
TUDO DA MANEIRA MAIS TRADICIONAL" 
PAULA PRANDINI, CHEF 

árvore da chef Paula Prandini, de 41 
, esta montada desde o começo 

de dezembro. Assim como a guirlanda, 
presa na porta. Paula é apegada a todas 
as tradições das festas. No primeiro 
Natal ao lado da filha Maria Eduarda, 

de 6 meses, todos os detalhes ainda 

ganham capricho extra. “Ela já ganhou 
até um Papai Noel do tamanho dela. Será que vai ser daqueles 
brinquedos que vai acompanhá-la durante a vida? Tomara. Eu amo 
o Natal. Minhas decorações são todas diferentes. À árvore, por 
exemplo, é azul e verde. Fico nervosa quando vejo pelas janelas os 
pinheiros de outras casas prontos e a minha ainda não está. Gosto 
de entrar dezembro com ela montada. E só desmonto no Dia de 
Reis, com direito a galette de rois”, conta a chef do Empório Jardim. 

Na mesa da ceia em que prepara ao lado do marido Jonas 
Porto, de 34 anos, gerente do hotel Fairmont, não pode faltar 

um prato clássico da vida de Paulinha: o rosbife que é 
preparado pela mãe da chef desde que ela se entende por 
gente. “Para mim, é o sabor do Natal”, conta. “Ela faz poucas 

e boas receitas. Essa é uma delas. O gosto é inesquecível. 

Eu me atrevo a reproduzir só porque sou bem metida.” 

O segredo, ela conta, é carregar nos temperos, Alho, 

cebola, manteiga e escolher uma peça bem gorducha para 
ficar no ponto perfeito. Mas o acompanhamento mudou. Na 
receita original é uma farofa e, no entanto, Prandini prefere 
combinar com batatinhas calabresa com páprica defumada 
(veja receita na página 21). “Quem quiser ainda pode fazer 
uma maionese com essa batata, fica incrível”, sugere. 

Em sua memória afetiva está ainda um pernil assado pelo tio, 
que ficava dias cuidando do corte, temperando. “Era um ritual, 

Acompanhava ele fazendo o pernil ao longo dos dias. Assistia 

aquilo desde pequenininha. Essa é uma imagem muito forte 
que tenho do Natal em família. Lembro que o pernil durava 
e virava sanduíches e petiscos nos dias seguintes”, conta. 

Depois que se casou com Jonas, há seis anos, Paulinha 

recebeu uma incumbência: preparar uma cheesecake que virou 
o vício dele. Ela faz apenas uma vez por ano, sempre no Natal. 

Mesmo se for uma mini, só para os dois. “Coloquei até na ceia 
do Empório Jardim. Leva fava de baunilha na massa. Tenho 

um carinho enorme por ela e preparei a primeira vez para o 

Jonas tentando surpreendê-lo. Bem, deu certo”, recorda Paula. 

Nesse ano, com a chegada da neném, Jonas conta que está 

ansioso para as comemorações. Ele, que cresceu no Irajá e sempre 

teve uma grande ceia no quintal, com louças e talheres que só 
saiam do armário nesse dia, deseja criar um encontro com o jeito 
da nova família, bem gastronômico. “Desde que nos conhecemos, 
temos esse hábito de lazer menu degustação em casa. Vamos 
intercalando quem prepara e quem escolhe os vinhos”, conta. “A 
mesa da nossa casa foi escolhida pensando na noite de Natal. Tinha 
que acomodar nossos convidados. Por isso, ela é bem espaçosa” 

Um dos motivos que fazem Paula, nascida em Guarulhos (SP), 
curtir tanto as celebrações de fim do ano é porque, na infância e 

adolescência, sua vida foi bem nômade. A mãe, que tem uma loja 
de decoração em Búzios, se mudava muito e as duas já passaram 
muitas ceias longe da família. “Meus pais se separaram quando eu 
tinha 2 anos, e, em muitos Natais, a gente não tinha grana para ir 
passar as festas com a família em São Paulo. Mas minha mãe dava 
o jeito dela, e a gente ia para a casa do vizinho ou de algum amigo 
do trabalho dela. Mas era aquela árvore que não tinha os meus 
presentes nem a mesa com o pernil do meu tio”, lembra. “Talvez, 
por isso, eu me apegue tanto às datas e queira que a minha filha 
tenha tudo isso da maneira mais tradicional. Agora, quero fazer 
todas essas bagunças de Natal para a Duda”, avisa & 
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CAPA 

RECEITAS 

8 SALADA DE FAVAS COM CAMARÃO 
Ingredientes = lkg de favas brancas cozidas 

a lkg de camarão limpo = 200g de cebola 

roxa picada = 2009 de aipo picado = 1009 

de gengibre ralado = 1/2 molho de ciboulette 

picada =» 1/3 de molho de manjericão 

desfolhado = 1/2 molho de coentro picado 

= 10Omi de azeite = suco e raspas de | limão 

= imaçã verde em fatias = Gomos de 3 laranjas 

= Sale pimenta a gosto. 

Modo de fazer = Passe rapidamente os 

camarões numa chapa quente com azeite 

e reserve Cuidado para não cozinhar demais. 

para não ficarem borrachudos. Quando 

os camarões estiverem frios, misture todos 
os ingredientes e acerte sal e pimenta. 

Sirva numa seladelra e enfeite com flores 
e brotos à sua escolha. 

Rendimento = 4 porções 

& AVE ASSADA COM TAMARINDO E 

RECHEADA COM FAROFA DE XINXIM 

Ingredientes para a farofa = 309 de azeite 

deolivas 15g de azeite de dendê s 2009 

de farinha de biju ou panko = 1009 de cebola 
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roxa picada =» 509 de alho picado = 

pimenta-de-cheiro = miudos da ave 

Modo de fazer = Aqueça os óleos, jogue a 

cebola e o alho e junte os miúdos já picados 

para refogar Acrescente a farinha, mexa 

até pegar o gosto, acerte sal e pimenta. 

Finalize com pimenta de cheiro picada. 

Ingredientes para a ave = 600g de polpa 

de tamarindo = 70g de melado de cana = 

Sm! de cachaça e 2 litros de caldo de carne 

ou frangos 10g de semente de coentro = 

10g de gergelim preto e branco. 

Modo de fazer = Bata o caldo coma polpa e 

faça um suco. Leve ao fogo até reduzir o volume 

a 1/3. Junte a cachaça e o melado e espere 

dissolver. O ponto deve ser o de calda Com esta 

mistura, besunte a ave para assar. Em seguida, 

saipique as sementes de coentro moidas e o 

gergelim torrado e leve ao forno a 180 graus. 

Recheie a ave com a farofa, Comece a assar 

com papel alumínio e depois retire para dourar. 

Quando ficar pronta, decore com um maço 

de ervas aromáticas frescas à sua escolha. 

Rendimento = 4 porções. 

& “TENDER” DE ABÓBORA RECHEADO 

COM RICOTA VEGANA, TÂMA RAS, 

NOZES E COGUMELOS 

Ingredientes = | abóbora pescoço = 2009 de 

tofu firme = Ervas de sua preferência picadas 
agosto (sálvia, tomilho, alecrim, hortela, 

manjericão) = 1/2 xicara de tâmaras picadas 

= | xicara de nozes tostadas = 2509 

de cogumelos fatiados de sua preferência 

(Paris, Portobello ou shiltake) = Azeite, sal 

e pimenta-do-reino a gosto. 

Modo de fazer = Fatie a abóbora ao meio e asse 

com a casca virada para cima por cerca ce 20 

minutos ou até ela ficar levemente macia sem 

desmanchar. Para a ricota: amasse o tofu com 

o garfo e junte as tâmaras, nozes e ervas. Ajuste 

com azeite, sal e pimenta a gosto. 
Para os cogumelos: basta assar com azeite sal 

e pimenta até dourar Montagem: retire um 
pouco da polpa da abóbora e recheie ambos 

os lados com a ricota de tofu. Por cima, cubra 
com os cogumelos assados. Junte as partes da 

abóbora recheada e amarre com um barbante 

se desejar para enfeitar. 

Rendimento = 4 porções 

O TORTA MOUSSE VEGANA DE FRUTAS 

VERMELHAS E AVELÃ 
ingredientes para a massa: = 1e 1/2 xicara de 

amêndoas = le 1/2 xlcara de avelã = 2 colheres 

de sopa de melado = 2 colheres de sopa de 

óleo de coco = 1/2 xicara de tâmaras sem 

caroço e Pitada de sal 

Ingredientes para o creme: = 4 xícaras de 

castanha de caju crua de molho = Vá xicara de 

óleo de coco = 12 xicara de melado = Ixicara 

de frutas vermelhas = | colher de chá de 

baunilha = | colher de chá de limão. 

Modo de fazer = Processe as amêndoas 

e avelãs. Quando formar uma farofinha, junte 

os demais ingredientes da massa e continue 

processando Cubra uma forma média com 

fundo removível com a massa. Bata todos 

os ingredientes do creme e cubra a massa. Leve 

à geladeira e sirva no dia seguinte. Decore com 

as frutas vermelhas que desejar. 

Para os cogumelos: basta assar com azeite 

sal e pimenta até dourar Montagem: retire um 

pouco da polpa da abóbora e recheie ambos os 

lados com a ricota de tofu. Por cima, cubra com 

os cogumelos assados. Junte as partes da 

abóbora recheada e amarre com um barbante 

se desejar para enfeitar. 

Rendimento = 4 porções. 

| 

jm di ” ! j 

a mm el a A 
À al ” E Em pr é a 

Ê “ato a 5 

E rº Cx F ori P “ E 

OPÇÕES PARA TODOS OS PERFIS: DE 
PREPAROS COM INGREDIENTES DOS ORIXÁS 
ATÉ UMA VERSÃO DE ASSADO VEGETAL, 
FEITA COM ABÓBORA PESCOÇO 



& RABANADA COM LEITE DE COCO 

E CREME DE TAPIOCA 

Ingredientes para a rabanada = 20 fatias 

grossas de pão de milho = 3 ovosa Ixicara 

de açúcar = Ixicara de leite de coco. 

Ingredientes para o creme de tapioca = 

1/2 xicara de tapioca granulada = 2 xicaras 

deleite de coco » 1/2 xicara de açúcar 

= 1/2 xicara de água 

Modo de fazer = Bata os ovos com o açucar 

até ficar bem claro. Em seguida, adicione o leite 

de coco. Molhe o pão nesse mistura e deixe 

descansar um pouquinho. Atenção para não 

molhar muito, porque o pão de milho é delicado 

e pode quebrar. Coloque uma colher de 

manteiga na frigideira e doure o pão 

umedecido no fogo brando. Reserve. Para o 

creme, aqueça o leite de coco, a água e o açlicar 

juntos sem deixar ferver. Adicione a tapioca, 

mexendo sempre, até hidratar e o creme ficar 

grosso. Coloque um pouco do creme em um 

prato fundo e a rabanada por cima. Se quiser, 

pode passar no açúcar com canela. A dica 

fina! é colocar um pouquinho de doce de leite 
em cima da rabanada. 

Rendimento = 20 porções. 

O BATATAS GRATINADAS 

DA GIOVANNA 

ingredientes: = 500g de batata inglesa 

= 300ml de creme de leite fresco m 

300g de queijo parmesão ou Canastra ralado 

MESAS CHEIAS DE TRADIÇÃO E BRASILIDADE 
PODEM TAMBÉM TRAZER ALGUMAS 
NOVIDADES E SURPRESAS, SEM PERDER 
A ESSÊNCIA CLÁSSICA 

a 2 colheres de manteiga derretida = 

Sal e pimenta a gosto. 

Modo de fazer = Com a ajuda de uma 

mandolina, fatie as batatas e coloque-as 

em água gelada para não escurecer Unte 

um refratário com manteiga e disponha 

uma camada da batata laminada. Pincele um 

pouquinho de manteiga nelas. Em seguida, 

despeje um pouquinho de creme de leite, sal 

e pimenta e um pouco do queijo ralado. Faça 

várias camadas dessa mesma forma e encerre 

com queijo. Coloque no forno a 160 graus por 

30 minutos. Com um palito, confira se a batata 

está macia. Assim que chegar neste ponto, 

aumente a temperatura para 180 graus 

e deixe gratinar por alguns minutos. 

Rendimento = 4 porções. 

& ROSBIFE COM BATATA CALABRESA 

ASSADA E COGUMELOS 

Ingredientes = Tiombo de filé mignon limpo 

e inteiro = 1/2 xicara de um mix de ervas bem 

picadas: alecrim, tomilho e louro = 4 dentes 

de alho bem picados = 4 colheres de sopa 

de mostarda Dijon em pasta = 2 colheres de 

sopa demolho de ostra = 2 colheres de sopa 

de molho inglês = 50g ce manteiga sem sal 

= 4 colheres de sopa de azeite extra virgem 

= Sale pimenta = 5009 de batata calabresa 

= Páprica defumada a gosto = 300g de 

cogumelos Paris frescos = Salsa fresca a gosto 

Modo de fazer =» Misture bem, numa tigela, à 

mostarda, molho de ostra, molho inglês, alho, 

azeite, sal e pimenta, até ficar um creme. 

Espalhe as ervas bem picadas numa superficie, 

lambuze o lombo de filé com esta marinada 

é depois empane nas ervas e deixe marinando 

por cerca de duas horas na geladeira. Lave bem 

as batatas, corte-as ao meio e espalhe num 

tabuleiro. Salpique a páprica, sal, pimenta e 

azeite, misture e leve 20 forno preaquecido a 
190 graus por cerca de 30 minutos ou até que 

as batatinhas estejam douradas e crocantes. 

Enquanto elas assam, limpe os cogumelos 

e corte-os em quatro partes. Numa frigideira 

antiaderente refogue um pouco do alho picado 

no azeite, sem deixar queimar Junte os 

cogumelos, aumente o fogo para não criar 

água e refogue até murchar um pouco. Acerte 

sal e pimenta e finalize com salsa fresca bem 

picada. Reserve. Nesta mesma frigideira, 
esquente bem a manteiga e sele o rosbife 

em fogo alto, ce todos os lados, para ficar 

bem dourado. Finalize no forno a 240 graus 

por cerca de 6 minutos, para não ficar 

tão cru por dentro. Retire do forno, fatie 

e arrume numa travessa com Os cogumelos 

e as batatas assadas. 

Rendimento = É porções. 

O CHEESECAKE 

Ingredientes = 1009 de biscoito Maizena = 

509 de manteiga = 8009 de cream cheese 

= 1509 de açucar refinado = 3 ovos = 

Tava de baunilha 

Modo de fazer = Bata o biscoito no 

liquidificador (seco) até virar uma farinha. 

Misture com as mãos essa farinha com a 

manteiga até ficar uma farofa úmida. Forre 

apenas o fundo da forma cescartável e leve 

para assar em forno preaquecido a 175 graus, 

por cerca de 5 minutos. Retire do forno e 

deixe esfriar. Enquanto isso, na batedeira 

em velocidade alta, bata 0 cream cheese 

com o açúcar até virar um creme e o açúcar 

se dissolver todo. Baixe =: velocidade um pouco 

e junte os ovos, um a um, e depois a baunilha. 

Despeje esse creme na forma do biscoito 

assado e leve ao forno preaquecido a 100 graus 

por cerca de lhora Decore com frutas 
vermelhas variadas (cereja, amora, framboesa, 

e morango) e, se desejar, geleia de framboesa. 

Rendimento = 6 porções. & 
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CONTO ENRNTENTO 

O beauty artist » 

Vini Kilesse posa 
com girassóis, flor | 

preferida de sua 

mãe, Ana Maria 

PRESENÇA | 
NAVATETONÕAS 

GUNFYP ID) = 
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UM FAMILIAR PARA 
A COVID-9, QUE JÁ 
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m doce típico da ceia natalina, a 
rabanada, tem despertado lembranças 
que são um misto de dor, saudade e 
amor no coração da gerente de 
eventos Wanessa Torres. Nos últimos 
dias, ela foi invadida por imagens 
nítidas de lestas passadas — desde 
criança, costumava acompanhar 

a mãe na cozinha na hora de fazer as tradicionais fatias 
douradas. “Gosto de comêé-las ainda quentes”, justifica. 
Porém, desta vez, tudo será diferente. O sagrado ritual entre 
mãe e filha foi bruscamente interrompido: Maria de Lourdes, 
de 73 anos, morreu de Covid-19 em abril deste ano. Assim 

como Wanessa, familiares de mais de 600 mil pessoas em 
todo o Brasil vão encarar um Natal, 

data que costuma mexer com as 

emoções e trazer recordações, em 
carne viva. 

Apesar da tristeza profunda, a 
carioca Wanessa, de 36 anos, vem 

exercitando a resiliência com 

disciplina espartana. Em maio de 
2020, perdeu o pai, Francisco, de 76, 

para o mesmo vírus. “Foi um baque 

absurdo, era muito ligada a ele. Sabe 

a coisinha tão bonitinha do pai? 
Assim era a nossa relação, um 

verdadeiro grude”, define. A morte 

do pai a aproximou mais da mãe, 
“Nosso relacionamento mudou da 

a preferida de sua mãe, Ana Maria, a quem define 
como a pessoa mais doce que conheceu na face da Terra. 
“A árvore de Natal dela era toda de girassóis”, diz. 

Em fevereiro deste ano, Ana Maria contraiu o coronavirus. 
“Fui com ela para o hospital, Parei o carro na emergência, 
o enfermeiro a levou e saí para estacionar. Quando voltei, 
não pude mais vê-la, tinha ido direto para o CTT”, relata Vini. 
“Fiquei com muita pena, lembrei da minha infância, de que 
era a minha mãe quem ficava ao meu lado quando eu chorava 
de medo, no quarto escuro. Só pensava nela sozinha.” 

Nos dias que se seguiram, Ana Maria melhorou, 

foi para o semi-intensivo e eles puderam se comunicar 

por meio de videochamadas. Até que numa determinada 

manhã, um silêncio cortante atravessou o celular. 

“Acordei e, como de costume, dei 

o meu tradicional “bom dia, gata!” 

E nada. Falei novamente: 'Ei, flor do 

dia!” E nada. Daqui a pouco, entrou 
a voz da médica. “Vini, sua mãe foi 
entubada”, Este foi o pior momento.” 

Depois de duas semanas, ele 
recebeu autorização para visitar a 

mãe, que havia sido transferida para 
aala do CTI de pacientes sem Covid. 
“Não desejo a ninguém ver o que vi. 

Ela estava com sete tubos presos ao 
corpo, inchada e semi-inconsciente”, 

descreve, emocionado. Aos poucos, 

percebeu que a recuperação de Ana 

Maria seria muito difícil. “No dia 
O advogado Marcio Riski e a mulher, Thalita, 
que morreu de Covid-19 aos 31 anos: saudade água para o vinho. Ela virou minha 

melhor amiga”, observa. Nesse ano, 
Wanessa celebrou a missa de um ano de morte do pai e a 
de sétimo dia da mãe de uma só vez. “Fui vivendo somente 
com a fé em Deus. Entrei na terapia, o que está me ajudando 

demais. Também recebi muito carinho do meu namorado, 
com quem eu moro, e dos meus amigos.” 

Wanessa decidiu não sucumbir ao desejo de se anestesiar 

e dormir na noite do dia 24 de dezembro. “Sempre considerei 
o Natal uma data triste. No último, sem meu pai, voltei-me 

totalmente para a minha mãe. A gente tinha essa tradição 

da rabanada, nós faziamos juntas. Acho que não vou mais 

conseguir comer...”, desabafa. Depois de ficar num dilema 

atroz sobre onde ceiar, decidiu trocar de ares e cenário. 
“Me dei conta de que não teria condições de ir à casa 
do meu irmão, onde minha mãe também morava. Então, 
vou passar com a minha sogra. Será a primeira vez longe 

da minha familia”, explica, com a voz embargada. 
Para o beauty artist Vini Kilesse, de 44 anos, o girassol 

carrega um simbolismo semelhante ao que Wanessa 
transferiu para a rabanada. A flor amarela e solar era 

em que ela morreu, ouvi o presidente 
falar em tom debochado: 'Quer 

vacina? Só se for na casa da tua mãe”. O problema não 
é morrer e, sim, morrer por falta de vacina, Sempre terei 
dúvidas sobre o que teria acontecido caso minha mãe 
tivesse se imunizado. O que tiro disso tudo é a capacidade 
de não me amargurar e de me refazer”, analisa. 

Imbuído desse espírito — o de seguir sempre em frente 
— que ele resolveu celebrar o Natal. “Sou um cara festivo. 

Cozinho e faço os arranjos de flores para a data desde sempre. 

Seria muito grave para os meus sobrinhos (Rafa, de 11 anos, 

e Laura, de 13) terem esse rompimento, À ceia será na casa 

da minha mãe com a sua árvore de girassóis”, conta. + 

“NO DIA EM QUE MINHA MÃE 
MORREU, O PRESIDENTE FALOU EM 
TOM DEBOCHADO: 'QUER VACINA? 
SOSEFOR NA CASA DA TUA MÃE” 
VINI KILESSE, BEAUTY ARTIST 
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Para Vini, manter o ritual em família na noite do dia 24 

é uma maneira de honrar a memória de Ana Maria. “Não 

posso esquecer tudo de lindo que ela me ensinou. Será uma 

celebração emotiva, mas sem tristeza. Minha mãe passou 
para dentro de mim no instante em que morreu. O Natal será 

bonito, cheiroso, gostoso e com 

saudade dos 44 anos em que tive 
o privilégio de viver ao lado dela”, 
afirma ele, que decidiu eternizar 
o amor € a gratidão pela mãe num 

livro de luxo, cuja a totalidade 

da renda das vendas será revertida 

em cestas básicas. “Convidei 45 

mulheres fundamentais na minha 

carreira, como Patrícia Pillar, 

Débora Bloch, Lenny Niemeyer, 

Marisa Monte, Maria Ribeiro 

e Mariana Lima, Elas serão 

fotografadas e falarão sobre seus 

processos criativos e de 

sobrevivência na pandemia”, 
explica. A previsão de lançamento 

é abril de 2022. “Tem gente que, 
além de ter perdido familiares para 

a Covid-19, está sem casa é com 

fome. Quero usar minha estrutura 

para fazer algo positivo.” 

Para a psicanalista Sandra 

Niskier Flanzer, transformar a dor 

numa ação compartilhada é muito 

salutar. Ela destaca que o luto 

precisa ser “atravessado” e que, 

nos últimos dois anos, por conta 
da onda negacionista, a morte 
vem sendo “minimizada”. 

“Foi desvalorizada. A maneira que 

uma sociedade enluta seus mortos 

constitui um dos principais laços 

que definem uma cultura”, 

pondera. Segundo Sandra, o primeiro Natal sem um ente 
querido representa um marco; “É a presença da ausência”. 

Lidar com esse vazio também tem sido o árduo desafio do 

advogado Marcio Riski, de 51, “Minha mulher, Thalita, teve 

Covid e faleceu em 17 dias. Tinha 31 anos”, conta. O casal 

foi contaminado ao mesmo tempo, em abril desse ano, 

e internado em hospitais diferentes. “Ao nos despedirmos, 
ela pediu que eu aguentasse até o último suspiro, que não 

desistisse”, lembra Marcio, comovido. 

Quando o advogado foi para o CTI, a jovem ainda estava 

bem. “Thalita disse estar se sentindo ótima. Falei que tudo 

daria certo e que a amava. Pensei: Com a minha mulher, não 
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A gerente de eventos Wanessa Torres ea mãe, 
Maria de Lourdes, vitima de Covid19 em 2021 

O pai de Wanessa, Francisco, morreu de Covid-19, nó 
ano passado, no início da pandemia: baque imenso 

vai acontecer nada'. A gente se falava diariamente. 

Até que chegou uma hora que ela parou de me responder.” 
O estado de saúde de Thalita se agravou, e ela foi entubada. 
O advogado, por sua vez, seguiu internado no CTI, com 80% 

dos pulmões comprometidos. Por conta de uma infecção 
hospitalar, Thalita morreu três dias 
depois da entubação, A família esperou 
o quadro de Marcio melhorar para dar 
a notícia. “Só soube de sua morte 20 dias 
após o seu sepultamento. Meus irmãos 

entraram no quarto com duas psicólogas 
e um padre”, descreve o advogado. 

Devido ao choque emocional, ele 

precisou ser sedado. “Injetaram uma 

droga e só acordei dois dias depois. Não 

conseguia parar de chorar. Entrei numa 

depressão”, confessa Marcio, que ficou 

mais de 40 dias no hospital e lida até 
hoje com as sequelas da Covid. 

Ele reconhece que o fim de ano deixa 
tudo ainda mais à flor da pele. “Queria 
que todos os eventos festivos passassem, 
estou torcendo para que os fogos de 

réveillon sejam cancelados para eu não 

criar a expectativa de imaginar como 

seria se estivesse ao lado dela.” A noite 

natalina do advogado será ao lado da 

família. “Com a minha mãe, meus irmãos 
e meus sobrinhos na casa da sogra de um 

irmão. Sinto medo de ficar sozinho, meu 

ponto fraco é a solidão, um pesadelo.” 

Psicanalista e psicóloga da Santa Casa 
de Misericórdia do Rio, Cynthia Bezerra 
diz que, da mesma maneira que todos 
os afetos são depositados na relação com 
aquele que se foi, é preciso de um tempo, 

particular de cada um, para o vazio ser 
processado. “Depende da qualidade de 

recursos internos, acessórios que vêm 

de fábrica e construídos por nós, ao longo da existência”, 

explica. Sandra chama a atenção para quando o luto se estende 

demais e vira melancolia. “É preciso saber pedir ajuda. Muitas 
vezes, uma terapia se faz necessária”, aconselha, & 

PARA À PSICANALISTA SANDRA 
NISKIER, O PRIMEIRO NATAL SEM 
UM ENTE QUERIDO REPRESENTA 
UM MARCO: CE A PRESENÇA 
DA AUSÊNCIA”, RESSALTA ELA ARQUIVO PESSOAL 
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NA TV ABERTA E ÀS VÉSPER 
DE ESTREARNO STREAMING, 
A APRESENTADORA ELIANA FALA 
SOBRE FAMÍLIA, VAIDADE ESEXO | 

Por ALESSANDRA MEDINA | Fotos RENSRARARASTO RO LETTI 

COM MAIS DE 30 ANOS DE RR 

ko 



uando surgiu na TV, nos anos 1990, 
Eliana Michaelichen Bezerra disputava 
a atenção do público infantil com 
Xuxa e Angélica. À guerra era pesada. 
A apresentadora da TV Globo descia 
de uma nave espacial todas as manhãs, 
Já a da extinta TV Manchete desfilava 
vestidos dignos de princesa da Disney. 
No SBT, Eliana sacou que precisava 

encontrar um caminho rápido para 
continuar na batalha. Resolveu virar a amiga mais velha das 
crianças e investir numa linha mais educativa. À famosa música 
“Os dedinhos” surgiu porque o programa não tinha cenário e ela 

aparecia só da cintura para cima, mas a canção e a coreografia 
ajudavam o público a desenvolver a coordenação motora fina. 

Hoje, aos 47 anos, Eliana tem uma das carreiras mais sólidas 
da TV brasileira. É a única mulher que comanda uma atração, 

o “Programa da Eliana”, no competitivo horário das tardes 
de domingo. Ainda no primeiro trimestre de 2022, estreia 
no streaming, como apresentadora do reality “Ideias à venda”, 
uma competição entre empresários ousados na Netflix. 

Nos negócios, por sinal, está sempre a par de tudo. Como 
não tem empresário, acompanha todas as transações relativas a 
licenciamentos, campanhas e merchandising. E ainda dá conta 
da criação dos filhos Arthur, de 10 anos, de seu casamento com 

o produtor musical João Marcelo Bôscoli, e Manuela, de 4, do 

seu relacionamento com o diretor Adriano Ricco. 

Em uma conversa por telefone, a apresentadora fala sobre a 

educação dos filhos, a imagem de mulher certinha e, claro, trabalho. 

VOCÊ É A ÚNICA APRESENTADORA DA SUA GERAÇÃO 

QUE SEGUE FIRME NA TV ABERTA. O QUE FEZ CERTO? 

Diria que soube fazer a transição do público infantil para 
o adulto na hora certa. Acho que também não abandonei 
totalmente as crianças. O meu programa hoje é para a 
família toda. As pesquisas dizem que 70% do meu público 
é feminino, predominante na faixa de 30 a 40 anos, mas 
eu também quero agradar senhoras e crianças. Acredito 
que eu também tenha ousado mais. Em 2005, produzi e 

protagonizei o filme “Eliana em o segredo dos golfinhos”. 

Fui para o México com uma equipe de mais de cem pessoas 

na cara e na coragem. O longa ficou entre os 10 mais vistos. 

Depois de mais de 11 anos de terapia, diria que um traço 
marcante da minha personalidade é a inquietação. Não 
é fácil surgir jovem e envelhecer na TV. 

VOCÊ BUSCOU A TERAPIA PARA LIDAR MELHOR COM 

A PASSAGEM DO TEMPO? 

Não foi bem isso. Cursei Psicologia até o terceiro ano 
e, realmente, acho que todo mundo deveria fazer análise 
para lidar melhor com a vida, com as cobranças... 

“SOUFILHA DE NORDESTINO, E, SE 
PRECISAR PUXAR A PEIXEIRA PARA 
ME POSICIONAR, EU VOU PUXAR! É 
UMA LUTA. SOU A ÚNICA MULHER 
TRABALHANDO NO DOMINGO” 

MAS JÁ FOI COBRADA POR ENVELHECER NA TV? 

Antigamente, essa cobrança era mais forte. Vejo o 

envelhecimento como sinal de vida. Só envelhece quem 

está vivo, né? Há 10 anos, todo mundo apontava o dedo para 

celulite, para a ruga da outra Hoje, percebo uma rede de apoio. 

VOCÊ JÁ TEVE SÍNDROME DA IMPOSTORA? 

Siiimmm! (risos) Claro que já caí nesta armadilha, 
mas a gente é o que é possível ser. Não é possível ser boa 
profissional o tempo todo, nem mãe, nem estar linda 100%, 
Nada melhor do que a maturidade para entender isso. 

COMO É A ELIANA CHEFE? FAZ O TIPO CRI-CRI? 

Olha, eu diria que sou bem exigente, mas também sei 
respeitar os funcionários. E contratei bons profissionais. 
Nunca precisei gritar ou humilhar alguém para me impor. 

É claro que vivemos numa sociedade machista e patriarcal. 

Sou filha de nordestino, e, se precisar puxar a peixeira para 

me posicionar, eu vou puxar! (risos) E uma luta. Sou a única 

mulher trabalhando no domingo, não foi fácil chegar até aqui. 

AS MULHERES DO MERCADO FINANCEIRO DIZEM QUE, 

SE FOSSEM HOMENS, O CAMINHO DELAS TERIA SIDO 

MAIS FÁCIL, VOCÊ TAMBÉM SENTE ISSO? 

De uma maneira geral, a mulher é sempre subestimada, 
né? A cobrança para o nosso lado é sempre maior. Sinto 
que tenho que provar que estou fazendo por onde para 
ganhar o que ganho. O salário das mulheres ainda 
é menor do que o dos homens. 

A ERA DOS GRANDES SALÁRIOS PARECE ESTAR NO FIM. 

SAIRIA DA TV ABERTA PARA COMANDAR UMA ATRAÇÃO 

NUM CANAL DE STREAMING? 

Eu procuro sempre me manter atualizada na minha área, 
O meu programa tem um quadro que partiu de uma sugestão 
minha. Pedi para ir a uma feira de TV em Cannes, na França. 
Lá, vi o quadro, apostei que seria bom e acertei, Hoje, o “Minha 
mulher que manda” (uma disputa culinária entre casais em que 
a receita é passada apenas para a mulher) é um grande sucesso. 

Não sou do tipo acomodada. Agora mesmo, fui chamada para 
apresentar um programa de empreendedorismo na Netflix. 
Fiquei muito lisonjeada com o convite. Sinal de que eles 
me veem como uma profissional eclética. 
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VOCÊ ESTÁ COM 47 ANOS. TEME PASSAR POR ALGUMA 
CRISE AO CHEGAR AOS 50? 

Olha, não tive questionamento aos 30. Quando completei 40, 
também não. Então, acho que não vou sentir. Acho que tem muito 
mais a ver com a cabeça. Eu, aos 28 anos, fiz uma plástica e uma 
lipo. Sei que cada um tem o direito de fazer o que quer com 
o próprio corpo, mas, hoje, não faria de novo. Diria para aquela 
Eliana: você é linda do jeito que é, Não precisa fazer nada disso. 

MAS HOJE VOCÊ GOSTA DE FAZER PROCEDIMENTOS 

ESTÉTICOS, NÃO? 

Faço botox e lasers. Uso a tecnologia ao meu favor. Quero 
envelhecer com dignidade, sabe? Eu sinto o maior tesão 

em malhar. Tenho celulite, faz parte. Vejo minhas ruguinhas 
no vídeo, e tudo bem. Acho que a 

o apartamento para eles, Ele descia para trabalhar na portaria. 
E minha mãe lavava e passava as roupas dos vizinhos, E 
sempre fizeram questão de continuar trabalhando, 

VOCÊ SEMPRE TEVE A IMAGEM DE MULHER CERTINHA. 

NUNCA SE INCOMODOU COM 550? 

Eu me orgulho muito da minha carreira, da minha história, 
de tudo o que passei. Já me separei algumas vezes, tive 
filhos de pais diferentes. Para uma sociedade machista como 
a nossa, acho que não sou tão certinha assim... 

COMO ENCARA A FIDELIDADE NO CASAMENTO? 

Eu acho que cada casal tem a sua regra. E cada relacionamento vai 

se renovando. Antigamente, eu tinha uma visão muito romântica. 

Depois, com a maturidade, você saca 

maturidade traz essa paz. Antes de 

a minha filha nascer, precisei parar 
tado e ficar em repouso absoluto 
por cinco meses. Ali, uma ficha caiu. 

COMO VOCÊ EDUCA O ARTHUR 
E A MANUELA? E LIBERAL? 

Olha, educar não é uma tarefa fácil. 
Dizer “não” é muito difícil, mas é 
preciso. Tenho condições de 

proporcionar tudo do bom e do 
melhor para eles, mas não quero que 

pensem que tudo é fácil, entende? 

Muitas vezes, queria comer um 

logurte e a minha mãe dizia “não” 
para mim. Ela negava porque a gente 
não tinha dinheiro para comprar, 
Tenho dinheiro, mas não posso 
deixá-los crescer com a ideia de que podem ter o brinquedo 
da moda a hora que quiserem. É uma equação complicada. 

O QUE NÃO REPETIRIA NA EDUCAÇÃO QUE TEVE? 

Bater nos filhos. Não que tenha apanhado muito. Acho que 
foram três episódios, no máximo, mas me marcaram muito. 

VOCÊ ERA MUITO LEVADA? 
Adorava brincar na rua ou na casa de algum amiguinho. Tinha 
hora para voltar para casa e, às vezes, me atrasava. Minha mãe 

ficava muito braba. Ela até já me pediu desculpas por isso. E tudo 
bem. Ela foi criada assim, minha avó foi criada assim, Hoje está 
mais do que comprovado que o diálogo com os filhos é melhor, 

SEU PAICONTINUOU À TRABALHAR COMO ZELADOR 

MESMO QUANDO VOCÊ JÁ ERA FAMOSA? 

Ele era zelador, mas vendia carros e apartamentos. Um dia, 
me falou que tinha um bom investimento no prédio. Comprei 
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que o bacana de estar junto é não 
depender do outro. A vida a dois não 
é nada romântica. Tem altos e 
baixos, tem individualidade, tem que 
respeitar o outro, tem que encarar a 
felicidade do outro, mesmo quando 
ele está longe de você... 

VOCÊ NAMOROU LUCIANO HUCK 
E ROBERTO JUSTUS. COM A SUA 
CABEÇA HOJE, VOCÊ OS 
NAMORARIA DE NOVO? 
Tudo o que o vivi faz parte do 

que sou hoje. Tu-do! Eu tenho 

carinho pela minha história, 

pelas pessoas que passaram pela 
minha vida. E está tudo certo! 

SEXO PARA VOCÊ É IMPORTANTE? 

Eu diria que é fundamental! E, falando das novas gerações, essa 
visibilidade do prazer é um direito. Sempre foi tabu para a mulher 
falar sobre sexo. Tenho uma irmã que é 10 anos mais velha. Essa 
discussão era transparente em casa. Sempre conversei com ela e 

com a minha mãe. Prazer nunca foi um tabu. Era uma conversa 

que precisava existir. Minha mãe entendeu que ela era a melhor 

pessoa para conversar com as filhas abertamente sobre tudo. Cresci 

em um ambiente em que a mulher pode e deve ter prazer. A 

gente merece gozar nesta vida da maneira que a gente quiser. & 

“AOS 28 ANOS, FIZ UMA PLÁSTICA E 
UMA LIPOASPIRAÇÃO. SEI QUE CADA 
UM TEM O DIREITO DE FAZER O QUE 
QUER COM O PRÓPRIO CORPO, 
MAS, HOJE, NÃO FARIA DE NOVO" STYLINGDRICA| BELEZA LAVÓOISIER 



APRESENTADO POR 

Amazônia inspira criação de gin 
premiado internacionalmente 

Feito artesanalmente, Amázzoni tem diversos ingredientes 

que reforçam essa 'brasilidade', com destaque para os amazônicos, 

como cacau, castanha-do-pará e cipó-cravo 

LA 

ad 

ioma brasileiro que 

ocupa 40% do território 

da América do Sul e é 

lar de 10% de todas as 

espécies de vida selvagem do planeta, 

a Amazônia, com sua biodiversidade 

e riqueza cultural, inspira a criação 

de marcas e produtos, nacionais e 

estrangeiros, de segmentos diversos, 

como cosméticos, alimentos e 

bebidas. E foi de lá que partiu a ideia 

de se criar o gin Amázzoni, 

“A natureza faz parte da nossa visão 

do mundo e da vida. É a tradução da 

nossa essência, que curte o Brasil, 

respeita as tradições e traz inovação”, 

conta o italiano Arturo Isola, um dos 

fundadores da marca que tem DNA 
100% brasileiro e foi uma das pioneiras 

a levar para fora o líquido infusionado 

em insumos locais, destacando-se ao 

mostrar que o país tem capacidade de 

produzir gins premium. 

O destilado nacional apresenta 

uma receita inédita com a adição de 

ingredientes originários da floresta 

E 

sq o) 

tropical e nunca utilizados antes como 

princípios botânicos em um gin: cacau, 

castanha-do-pará, maxixe e cipó-cravo. 

“São ingredientes que representam 

o Brasil, a nossa receita original, que 
nunca vai mudar”, explica Isola. Junto 

com os tradicionais zimbro, louro, limão, 

coentro, mexerica e aroeira, a mistura 

resultou em um produto genuinamente 

brasileiro e de sabor e aroma únicos. 

18, Am dZzONi É PprOoQUZIDo 

artesanalmente numa antiga 

tazenda de calé do século À VI] 

A fórmula inovadora é produzida 
artesanalmente em uma antiga 

fazenda de café do século XVIII, 

localizada no Vale do Paraíba, 

interior do Estado do Rio. A 

propriedade foi transformada na 

primeira destilaria exclusivamente 

de gin do Brasil e na maior destilaria 

de gin artesanal da América Latina, 

tendo o primeiro grande alambique 

de cobre projetado e fundido no pais. 

O toque de brasilidade dado 

ao gin pela Destilaria Amázzoni 

proporcionou a ela o prêmio de 

“SÃO INGREDIENTES 
QUE REPRESENTAM 

O BRASIL, 

A NOSSA RECEITA 

ORIGINAL, QUE 

NUNCA VAI MUDAR” 
ARTURO ISOLA! 

Melhor Produtor Artesanal do 

Mundo no World Gin Awards, 

realizado em Londres, em 2018, um 

ano após o lançamento da marca. 

“Nenhum destilado sul-americano 

havia chegado à final, muito menos 

ganhado”, conta ele. Com quatro 

anos de vida, a Amáãzzoni coleciona 

títulos, entre eles o Double Gold 

Medal, do” San Francisco Spirit 

Awards, considerado a maior 

premiação de destilados dos Estados 

Unidos, e o de Destilaria do Ano, no 

World Gin Awards 2021, também na 

cidade londrina. 
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Alcione e 

o trompete 

RETRATOS DE 
UMA EPOCA 

LIVRO DE FOTOS DE THEREZA EUGENIA 
COM NOMES DA MPBREVELA INTIMIDADE 
DOS ARTISTAS, DESVENDA OS LOUCOS 
ANOS 1970 E 1980 E GANHA SEGUNDA EDIÇÃO 

Por DANIEL RAMALHO 
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ENSAIO 

ma jovem e sorridente Maria Bethânia, 

de perfil, segura, afetuosamente, a mão 
de alguém que está fora do quadro. A 
luz do sol esculpe as formas do rosto da 
cantora. No olhar, é possivel perceber 

tranquilidade. Uma imagem feita nos 
anos 1970 que, ao atravessar meio 

século, ressurge para nos lembrar 
que tudo é (ou foi) divino e maravilhoso. E mais: o retrato de 

Alcione com um trompete em punho não deixa nada a desejar 

as cultuadas imagens do estadunidense William Claxton 

(1927-2008), responsável por registrar grande parte da 

memória visual do jazz. Rita Lee dançando contra um fundo 

infinito parece flutuar como um beija-flor. 

Não é fácil definir o trabalho de Thereza Eugenia. O clichê 

“testemunha ocular” não dá conta. A fotógrafa baiana não foi 

apenas uma espectadora de momentos 

da vida de grandes nomes da MPB, 

Ela foi — e ainda é — parte da turma, 
uma presença intima e confortável 

que em suas lentes se desvelam. As 
imagens nos trazem “alto-astral, altas 

transas, lindas canções” e avançam 

“através dos grossos portões” do 

tempo. Registradas entre as décadas 

de 1970 e 1980, as cenas fazem parte 
do recém-lançado livro “Thereza 

Eugenia: Portraits” (Ed. Barléu). 

Diante do sucesso, caminha para 

a segunda edição, “É uma obra que, 

além de fotografias extraordinárias, 
contém a saudade de uma época 
maravilhosa”, comenta o editor Carlos 
Leal. Nestas páginas, selecionamos 
somente fotos de mulheres retratadas 
pela artista, para mostrar que ela não 

é apenas “a fotógrafa” de Caetano, 
como ficou conhecida por um tempo. 

Com mais de 50 anos de 

atividade, o olhar de Thereza continua faminto, captando 
cores, pessoas e texturas no Rio, onde mora desde desde 

meados dos anos 1960. Enfermeira por formação, ela 

chegou a conciliar, durante algumas décadas, os cliques 

com os plantões no Hospital da Lagoa. “Em 2015, por 
influência de um amigo, aderiu ao Instagram. No começo, 

não se animou muito. “Postava fotos das minhas andanças 
pela orla feitas com o celular. Sou uma amante do pôr do 
sol. Mas ninguém comentava”, lembra a autora de imagens 

emblemáticas da nossa iconografia musical, como as capas 

dos LPs “Gal canta Caymmi” (1976) e “Roberto Carlos” 

(1970). Certo dia, ao rever o arquivo, Thereza resolveu 
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Thereza Eugenia: fotógrafa de B2 anos é referência 

postar uma foto de Bethânia com Dona Canô, dos anos 
1970. Teve quase cinco mil curtidas. Surgiu, ali, um 
fenômeno da rede, que hoje conta com mais de 21 mil 
seguidores, “Nada mal para uma senhora de 82 anos”, 
diverte-se a fotógrafa, rindo ao telefone. 

O trabalho nas redes, organizado em posts que reúnem, 
quase sempre, duas imagens atuais e uma histórica, foi 

crescendo, “As pessoas escreviam: “Queremos um livro”, 

'Quando sai o seu livro?”, e isso foi me entusiasmando. 

Procurei o Carlos Leal e ele topou. A obra é meu 

agradecimento aos fãs do Instagram”, define. Mas não foi 
fácil a edição. Dos Doces Bárbaros, recebeu carta branca 

para escolher as imagens. “Bethânia, Gal, Caetano e Gil 

adoram se ver novinhos”, conta. Mas se espantou com 

outros artistas. “Você acredita que teve um casal, até 

eternizado em música, que não me deixou publicar uma foto 

deles juntos? Com aquele papo: 

sabe como é meu marido/minha 
mulher não vai gostar... Fiquei 
espantada como alguns artistas 

envelheceram mal e viraram 
uns tremendos caretas.” 

A fotógrafa, sem caretice, não 
pretende parar tão cedo. Sobre 

a pandemia, cita Ferreira Gullar, 

de quem também foi amiga 

e a quem fotografou de cueca 

samba-canção, como receituário: 

“A arte existe porque a vida não 

basta”, É sábia quando o assunto 

é política. “Não temos vocação 

para ser felizes na política. 
Temos lindos músicos, grandes 
cineastas.” E não se rende aos 

caprichos das redes sociais. 

“Me disseram que o algoritmo 

agora valoriza mais os vídeos. 

E eu lá vou obedecer a esses 

“anjos tronchos do Vale do 

Silício'?. Vou continuar postando minhas imagens estáticas. 

Fo-to-gra-fia é o que amo! Como Caetano, quero é confundir 

o algoritmo”. E nós só temos a agradecer por isso. & 

“VOCÊ ACREDITA QUE TEVE 
UM CASAL QUE NÃO ME DEIXOU 
PUBLICAR UMA FOTO? FIQUEI 
ESPANTADA COMO ALGUNS 
ARTISTAS VIRARAM UNS 
TREMENDOS CARETAS”* 
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Emsentido 
horário, 
Wanderlês, Fafá 

de Belém, Zezé 
Motta, Zizi Possi 
com Luiza no 

colo, Angela Rô 
Ro e Elza Soares 
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Preciosidades: 
duas estrelas no 
início da carreira, 
RitaLee e, ao 

ado, Maria 

Behtânia 
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o EMPATIA EM CONSTRUÇÃO 
uando você quer ou precisa perder 

ou ganhar peso por alguma razão, 

o que você faz? Não sou 

autoridade no assunto, mas na 

minha cabeça, o modo mais 

eficiente é ser intencional, 
Procurar ajuda de especialistas 
é uma forma de começar, por 

exemplo. E eles vão apoiar em 
€ pontos fundamentais para O 

alcance do objetivo como na alimentação, exercícios físicos 
e conselhos sobre sono. 

O que eu estou falando aqui não parece novidade, certo? 

Apenas reforço que enxergo que intencionalidade é chave em 

tudo o que quisermos tirar do papel. Por que na construção 

da empatia seria diferente? Há quem diga que sentimentos 

e afinidades devem nascer naturalmente. Acredito cada vez 

menos nisso como única alternativa. 

Alguns afirmam que não lutam por uma determinada causa 
por não sentirem proximidade com a pauta no coração ou por 
não terem lugar de fala. Mas já sabemos que não é preciso ser 
homossexual para lutar pela inclusão LBGTOIA+, tampouco 
negro ou indígena para lutar pela luta antirracista ou pessoa com 
deficiência para lutar pela luta anticapacitista. 

Ou seja, não é preciso viver exatamente o que outra 

pessoa vive para se projetar e entender suas perspectivas. 

Repare, não estou falando em se identificar ou se conectar 
sor completamente. Estou falando em ouvir e não reduzir o que o 

“* outro sente e mudar hábitos, que precisamos desnaturalizar, 

* que inferiorizam e hierarquizam pessoas e grupos. 

Ro a Ao se disponibilizar intencionalmente para ouvir e se 
= z = + 304 aprofundar em narrativas que não sejam 
<,»* semelhantes às suas, você se faz um favor 
"se 

à.» etraz perspectivas que complementam 
- »* visões de mundo. 

tor Cabe também desmistificar que ser 
+. *, intencional sobre algo que não faz seu 

“, coração bater mais forte não faz desta 
À uma relação meramente artificial. 

Muitas vezes nos deixamos levar pelo 
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mm VOCÊ JÁREPAROU O 
PERFIL DEPESSOAS COM AS 
QUAISSE RELACIONA MAIS 
PROFUNDAMENTE? OBSERVE 
SUAS CORES E RAÇAS, 
ORIENTAÇÕES SEXUAIS, ORIGENS 

mito do “faça só o que você ama” e deixamos de entender o 
amor como uma construção. Como amar aquilo que você 
não conhece? Precisamos intencionalmente nos permitir 

conhecer diversas pautas, assuntos, pessoas para nos 

aproximarmos, pelo menos. 

Pouco a pouco, entendi essa mesma lógica nas minhas 

relações. Você já reparou o perfil de pessoas com as quais se 
relaciona mais profundamente? Faça uma autocrítica sincera 
e observe suas cores e raças, orientações sexuais, origens. Eu 

percebi que me relacionava de maneira pouco profunda com 
algumas colegas, especialmente as brancas, em ambientes fora 

do trabalho. Convivemos mais com pessoas parecidas com a 

gente. Afirmamos ser amigos de alguém só por estarmos em 

mesmos grupos de WhatsAapp, mas sabemos pouco sobre quem 

é diferente da gente. Vivemos em bolhas, mesmo sem admiti-las. 

Mas será que estamos dispostos a furá-las? 
Liguei para algumas delas e perguntei por que nunca 

marcamos um momento para nossos filhos brincarem juntos, por 

exemplo, Algumas me olharam torto. Chamo isso de tentar furar 
a bolha. Medo do silêncio, da falta do assunto e do julgamento 
sempre vai existir, mas se não tentarmos, não saberemos. 

Ainda não conseguimos marcar. 

Liguei para algumas colegas negras e perguntei por 

que nossos cafés ou jantares são sempre adiados em função 
das agendas. Minha pauta é: “Bora nos priorizarmos?” 

Grandes mudanças nascem de interações diárias e 
constantes, sejam com pessoas com as quais tenhamos mais 
ou menos proximidade. E, em ambos casos, tenho estado 

nessa jornada de ser mais intencional e priorizar momentos 

para nutrir a minha bolha, bem como para furá-la. 
Permita-se fazer isso de vez em sempre. Que tal tentar? & 

ILUSTRAÇÃOSHUTTERSTOCK 
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FOTOS DE DIVULGAÇÃO 

FUTURO 
ESPÉCIE DE UNIVERSO VIRTUAL 3D, 

METAVERSO DESPONTA 
COMO GRANDE ALIADO DE 
GRIFES INTERNACIONAIS 

Na segunda-feira passada, a Nike anunciou a aquisição da 

RTEKT, plataforma líder em moda virtual conhecida por suas 

criações de tênis digitais, engenharia de games e NF Ts — sigla 

em inglês para “tokens não-hungiveis”, bens virtuais 

para comprar e usar somente no ambiente on-line. 

Os tais tokens estão intimamente ligados ao 

metaverso, último grito da moda que é uma espécie 
de mundo 3D no qual somos “inseridos” na tela em 
forma de avatares. A intenção é conectar o físico 

com a rede, criando uma experiência única. 

No mercado de luxo, esse brave new world 

já é uma realidade. Recentemente, a Dolce 

& Gabbana apresentou a coleção Gênesis, 

com manequins estilizados — na passarela 

ou totalmente estáticos —, vestindo preciosas 

peças. O trabalho toi feito em colaboração com o 

UNXD, marketplace com curadoria de luxo e cultura digital, 

Além de Dolce & Gabbana, Balmam e Balenciaga apostaram 

suas fichas nessa tecnologia, A Balmain lançou sua última 

coleção na semana de moda de Paris e na rede social 

Stageverse. Eram peças virtuais que celebravam os 10 anos 

de Olivier Rousteing à frente da maison. Com cerca de 

400 milhões de usuários globais e ligação com as indústrias 
musical e esportiva, o game Fortnite fechou parceria com 

a Balenciaga. A ação foi além do virtual, podendo ser 

adquiridas nas lojas físicas e no e-commerce da maison. 

“Vinte anos atrás, as grifes esnobaram a internet. Mas 

agora aprenderam a lição, e estão abraçando as oportunidades 

que o metaverso oferece”, diz Sébastien Liron, especialista em 

branding e gestão de experiência de marca. “O metaverso traz 

grandes possibilidades de plataformas para o storytelling, que 

é a alma e o combustível do luxo. Mostrar a história, a tradição, 

coleções antigas icônicas. Educar os novos clientes.” 

Rosana de Moraes, professora e consultora especializada 
em produtos e serviços de luxo, acrescenta: “Os jovens 
representam os futuros consumidores no mundo físico, 

e podem adquirir itens virtuais de imediato, gerando 

receitas potencialmente milionárias”. 

Vale a experiência. & E 

a 
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MODA 
Por GILBERTO JUNIOR 

QUIS 
JOIA! 

Hã dez anos no 

comando da Cartierno 
Brasil, o francês Maxime 

Tarneaud analisa o 

cenário atual da alta 
joalheria no mundo. 

Em meio à pandemia, 
como enxerga 

o mercado de alta 
joalheria? Algo mudou 
nesse segmento? Esse 

momento sem 
precedentes acelerou 

a mudança (que já 

acontecia) em direção 
a um mundo mais digital 

e criou “confiança” em 
uma experiência de 
compra on-line que não 

existia antes. 

Como a Cartier passou 
por esse período 
conturbado? Durante 

a pandemia,a marca 

demonstrou uma 
resiliência surpreendente. 
Os resultados alcançados 
em 2020 e 202] 
superaram em grande 
medida as expectativas 

para 0 ano, com 

crescimento de vendas 

de dois digitos. 

Como trabalham 

a história da maison 
no século 21? Estamos 

o tempo todo trazendo 
novidades para a criação, 
mas buscando sempre 
preservar a essência 
de nosso design, 
caracterizado por formas 

geométricas e linhas 
elegantes. 
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DE CASA 
NOVA 

A Martu, de Marta Macedo, 

está de casa nova. Ágora, 

a marca ocupa um espaço 

no Horto, onde funcionava 

a galeria de Heloisa Amaral 

Peixoto. Para esse novo começo, 

a estilista preparou uma coleção 

de cem vestidos de festas, em 

edição limitada. São peças que 

fazem parte da história da grite, 

que ainda lança parceria com 

um grupo de designers 

mulheres que passa a vender 

lá temporariamente. 

VAI 
ESFRIAR 

Lançada em 2004, a linha esportiva 

EA, da Emporio Armani, estã pronta 

para enfrentar o rigoroso inverno do 

Hemisfério Norte. Entre cores sóbrias e 

vibrantes, a coleção traz bons casacos 

que vão alem qas atividades na neve, 

podendo circular pelas ruas das 
grandes metropoles Alem das roupas 

de frio, a marca italiana tem uma série 
de sneakers, mochilas e bolsas. 

As peças estão à venda no VillageMall, 
na Barra. Preço: a partir de R$ 4 mil 

MAGADO 
COURO 

Sucesso no extinto 
Fashion Rio, Carol 

Rossato, estilista 
carioca especialista 

em couro esta com 

loja na galeria Forum 

de Ipanema: São mais 
de 25 anos de 

experiência e 

Colaborações com 
marcas como 
Animale, Ateen, NK 
Store, Eva, Maria Filo, 
entre outras. FOTOS DE DIVULGAÇÃO 
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BASICO 
Curinga, a regata branca é a 

peça tem-que-ter do verão. 

Cai bem com short jeans, 

blazer ou saia 

CAA, R$ 39,09 
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BRILHANTE 
Qescal pim com tiras de cristais é 

d 
Copenhagen 
Fashion Week 

É ed & pr 

a cara das festas de fim ano. Aposte dis à 

na versão mule para descontrair Í AN IN F 392 q 

e dar conforto à produção A estampa de cobra 

AMARO, R$ 179,50 alravessa estações sem 

perder a irreverência. O 

modelo em tons suaves 

se encaixa até no mais 

básico dos guarda-roupas 

MICHAEL KORS, PREÇO SOE 
CONSULTA NA FARFETCH GETTY IMAGES 
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AUGI DA! 

UM MERGULHO NO DESFILE DE METIER DART DA CHANEL 
E NOS ATELIES ONDE SÃO FEITOS SAPATOS, CHAPEUS, 

BOTOES, BORDADOS E OUTROS 'STATEMENTS' DA GRIFE 

Por MARINA CARUSO, DE PARIS 

CONTIDA NIDIO, 

SO Nin ONE 
À a 
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MODA 

Detalhes 
que valorizam 
o handmade 

saltam aos 

olhos no 

Metiers dArt 
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Fila final: 
faço [=] [0 is 
desfilam a 

coleção na 

dos ateli
ês 

aris, 7 de dezembro, 16h30, Falta meia hora 

para o desfile de Métiers d'Art da Chanel, 

ready-tr wear com foco no artesanato 

e requintes de alta-costura. Desde que foi 

criada, em 2002, para valorizar o virtuosismo 

de seus artesãos, a coleção é um dos maiores 

acontecimentos no mundo da moda. 

Cerca de 300 convidados da grife, vindos 
de diferentes cantos do planeta, são misteriosamente divididos em 

grupos. Cada um deles recebe uma pulseira diferente, com o nome 

de um dos oito ateliês que compõem os métiers (área de atuação) da 

casa fundada por Gabrielle Chanel em 1910. Há a turma do Lesage, 

especialista em tweed, do Lognon, que faz os meticulosos plissados 

da grife, dos bordados Montex, do Massaro, especialista em 

sapatos, do Lemarié, que faz plumas e Aores como a camélia, icone 

da maison, do chapeleiro Maison Michel e dos ourives Desrues 

e Goossens, designers de botões e bijoux. 

O encontro acontece no Lel9M, novo espaço da Chanel, 

ao norte de Paris, com 25,500 m? e projeto do badalado arquiteto 

Rudy Ricciotti. Embora a inauguração oficial esteja planejada para 
o fim de janeiro, o prédio serviu de locação para o desfile e já abriga 
a maioria das maisons d'art da grife e seus 600 artesãos, gênios 

do handmade que também trabalham para outras marcas de luxo, 

como Dior, Hermês e Balenciaga. O nome “I9M” faz alusão ao 19º 

arrondissement, bairro perto de Aubervilliers, e ao dia do aniversário 

de Gabrielle Chanel (19 de agosto de 1883). Já o “M” se desdobra 

em cinco frentes da fábrica de sonhos: métiers, mains (mãos), mode 

(moda), maisons (casas de moda) e manufactures (manufatura). 

Para se ter ideia da importância da grife no legado desses saberes, 

a Barne Knitwear, tradigional tábrica de cashmere da Escócia, 

referência na produção de fibra de lã, estava prestes a ser fechada, 

sete anos atrás, quando a Chanel decidiu comprá-la, Embora não 

taça parte do 19M, a casa é propriedade da marca e dá continuidade 

ao oficio de mais de um século. Essa narrativa começou em 1985, 

quando a grife adquiriu o primeiro ateliê ameaçado de extinção. 

“Se não fossem eles, já teriamos fechado”, diz Patrick Goossens, 

diretor do atehé de bijowx e botões que leva seu sobrenome. Visitado 

pelo rapper Pharrel Williams, um dos amigos célebres da marca, 

no dia do desfile, Patrick contou que a casa foi fundada por seu pai, 

Robert, amigo pessoal de Gabrielle. “Ela se encantou com o trabalho 

dele. Em especial, com os adornos de leão, seu signo no zodiaco.” 

De volta ao desfile, diferentemente do que houve em outras 

temporadas (quando o universo náutico de Hamburgo, as 

camponesas chiques de Salsburgo e outras culturas europeias 

serviram de inspiração), a grife, agora, olhou para sua própria 

história. Com o foco no virtuosismo de seus artesãos, Virgime Viard, 

diretora criativa da Chanel desde a morte de Karl Lagerfeld, criou 
uma de suas mais belas coleções. Investiu em shapes amplos, 
alfaiataria desestruturada (e, ao mesmo tempo, elegante), na 

logomania e em muita barriga de fora e belly chain, os cintinhos 

de umbigo que já viraram febre nas praias cariocas. 



DIVULGAÇÃO 

DESRUES 
CRIADO EM 1929 

ESPECIALIDADE: BOTÕES E BIJOUX 

ADQUIRIDO PELA CHANEL EM 1985 

Joalheiro e produtor de acessórios de luxo desde 1936, 

Georges Desrues esculpiu, dourou e esmaltou botões por 

décadas em sua oficina em Plailly, no norte da França. 

Em 1965, criou seus primeiros botões para Gabrielle 

Chanel e, nos anos seguintes, fez releituras das joias 

preciosas que lhe foram dadas pelo duque de 

Westminster. Em 1985, Desrues foi o primeiro dos ateliês 

adquiridos pela Chanel. De lá para cá, Karl Lagerfeld, 
Virginie Viard e seus mais de cem funcionários 

continuaram a trabalhar para manter o alto nível 

do artesanato da casa. Resultado: uma produção diária 
de 4 mil botões e oito coleções anuais de joias e bijoux. 

ATELIE 
MONTENX 
CRIADO EM 1939 

ESPECIALIDADE: BORDADOS 

ADQUIRIDO PELA CHANEL EM 2011 

Especializado em bordados Lunéville, aqueles em 

que agulhas de crochê são usadas para inserir miçangas, 

paetês e outros brocados em pontos de corrente simples, 

a Mantex foi fundada em 1939. Na gestão de Karl 

Lagerfeld, a casa passou a costurar piquês e bordados 

para outras grandes maisons de alta-costura. 

Atualmente, sob o comando da bordadeira emérita 

Annie Trussart, cria desenhos sofisticados e inovadores, 

feitos com máquinas centenárias de bordado Cornely, 
mecânicas e guiadas à mão. Caroline de Magret 

(na foto menor) foi uma das convidadas do desfile que 
se arriscou a operá-la. Nesta 

temporada, algumas 

criações pareciam 

inspiradas na arquitetura 

do Lel9M, como bordados 

que mimetizam as 

estruturas de concreto 

branco da fachada, 

aplicados em bolsos 

e acessórios. 
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MODA 

LESAGE 
CRIADO EM 1924 

ESPECIALIDADE: TWEEDS E BORDADOS 

ADQUIRIDO PELA CHANEL EM 2002 

Foi em 1924 que a lamília Lesage assumiu o ateliê 
da bordadeira Michonet, fornecedora de Madeleine 

Vionnet, Charles Frederick Worth, Jeanne Paquin e 

outros grandes nomes da moda. Pouco tempo depois, 

a casa adquiriu imensa notoriedade ao produzir para 

Elsa Schiaparelli, bordados inspirados no universo do 

circo, de signos do zodíaco e nas conchas do mar. Nos 

anos 1950, quando François Lesage, filho do fundador, 

dirigia a casa, a oficina criou bordados para Pierre 

Balmain, Cristobal Balenciaga, Christian Dior, Hubert 

de Givenchy, Yves Saint Laurent e Christian Lacroix. 

Com mais de sessenta mil amostras de 

bordados, strass 

e pérolas, o atelié 
tinha então uma 

das maiores coleções 

do mundo. Em 1992, 

fundou sua própria 

escola de bordado 

e em 2002 juntou-se 

à Chanel. e | A q: do PN 

| A e | | | frances a 
f = ] Khoudri visita LEMARII Ea 

CRIADO EM 1880 

ESPECIALIDADE: PLUMAS E FLORES 

ADQUIRIDO PELA CHANEL EM 1996 

Ateliê especializado em plumas e flores fundado 

durante a Belle Epoque, quando a moda pedia chapéus 

ornamentados, a Lemarié permanece até hoje uma 

instituição da moda parisiense. Durante a década de 

1950, a casa começou a trabalhar com designers de 

alta-costura, trazendo penas de pavão, cisne e avestruz 

a criações de grifes como Balenciaga, Nina Ricci, 

Christian Dior e, claro, Chanel, Anos depois, o ateliê 

acrescentou flores ao portfólio, transformando organza, 
tule, veludo e musseline em rosas e orquídeas de todos 
os tamanhos. Não demorou muito para que Gabrielle 
Chanel pedisse à empresa para confeccionar camélias 

de tecido com 16 pétalas, para uma coleção. O resto, 

como dizem, é história (da moda). 
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DIVULGAÇÃO 

MASSARO u 
CRIADO EM 1894 

ESPECIALIDADE: SAPATOS 

ADQUIRIDO PELA CHANEL EM 2012 

Embora tenha se tornado uma casa de moda só em 1894, 

a história da família Massaro no setor começa muito antes. 

Em 1957, Raymond Massaro criou o sapato bicolor que se 

tornaria um icone da Chanel, bege com a pontinha preta. 

Tempos depois, assinou os calçados de alguns dos maiores 

icones do cinema, como Marlene Dietrich, Elizabeth Taylor 

e Romy Schneider. Enquanto a moda da época obrigava 

as mulheres a andarem com saltos agulha vertiginosos, 

Massaro e Chanel ofereciam um sapato de couro bege, 

macio, com salto de 6 cm, capaz de projetar elegância, 

sem abrir mão do conforto. Em 2002, o ateliê foi comprado 
pela grife francesa e hoje faz de tudo um pouco: botas 
estruturadas, saltos clássico, espadrilhas, sapatos de PVC 
e até tênis, como pôde ver de perto o rapper Abd Al Malik. 

GOOSSENS 
ESPECIALIDADE: BOTÕES E BIJOUX 

ADQUIRIDO PELA CHANEL EM 2005 

Robert Goossens, um dos ourives mais famosos da França, 
conheceu Gabrielle Chanel em 1953. Impressionado com o 

artesanato do joalheiro inspirado no Egito, a estilista lhe confiou 

o papel de fornecedor oficial de bijoux e botões da casa. Além 
de ornamentos com leões, signo de Coco, Goossens criou 

especialmente para ela peças em prata, bronze e folheadas 

a ouro e lhe apresentou pedras semipreciosas, quartzo e até 

as pérolas que (assim como as camélias, o tweed e os sapatos 

bicolores) se tornariam ícones da grife. Atualmente dirigido 

por Patrick Goossens, filho do fundador, o ateliê faz parte 

do Métiers d'Art da Chanel desde 2005 e, no último desfile 

da maison, recebeu a visita 

de Pharrel Willhams (foto), 

amigo e entusiasta da grife 

que costuma quebrar 

as barreiras de gênero 

da moda mostrando que 
tailleurs, originalmente 

femininos, caem 

bem também nos 

homens. 1 



MODA 

LOGNON 
CRIADO EM 1853 

ESPECIALIDADE: PLISSADOS 

ADQUIRIDO PELA CHANEL EM 2012 

Doze horas. Esse é o tempo que se leva para saber se um 

tecido foi bem plissado, depois de uma hora de fervura. Quem 

explica o processo é Sofie Dion, diretora do ateliê Lognon, 

especializado em plissagem de sedas, algodões e lãs desde 1853. 

“Os artesãos fazem as dobras do molde, como em um origami, 

Depois, colocam o tecido entre as duas folhas pregueadas, 

fecham feito um leque e colocam para ferver”, conta Sophie, 

em um charmoso inglês de sotaque francês. Graças a ela, a 

casa criada por Gerard Lognon continua produzindo pregas 

e plissados perfeitos e resistentes aos ferros de passar. Embora 
o ateliê só tenha sido adquirido pela Chanel em 2022, a técnica 

já era admirada (e utilizada) há muitos anos por Gabrielle. 
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MAISON 
MICHEL 
CRIADO EM 1936 

ESPECIALIDADE: CHAPÉUS 

ADQUIRIDO PELA CHANEL EM 1996 

Fundada por Auguste Michel em 1936, a Maison Michel 

alcançou grande sucesso na década de 1970, quando Pierre e 

Claudine Debard assumiram seu comando. Designers de chapéus 

e outros acessórios de cabelo, eles formaram toda uma geração 

de modistas que trabalhou para a Dior, Givenchy, Yves Saint 

Laurent e, mais tarde, Karl Lagerfeld. Comprada pela Chanel 

em 1996, a Maison Michel cria, até hoje, todos os chapéus e 

acessórios de cabelo da grite dos panamás da coleção Cruise 

de Cuba, aos caps náuticos do pre-fall desfilado em Hamburgo, 

passando por seus laços 

pretos atemporais, O cantor 

Sébastien Tellier esteve 

na maison antes do último 

desfile, usando uma 

das criações do ateliê 

que, desde 2006, está 

sob o comando de 

Laetitia Crahay. & 

*A jornalista viajou 

a convite da Chanel 

DIVULGAÇÃO 
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CHUVA DE 

ARROZ 
Recém-lançada no mercado, 

amarca Oxyeau desenvolveu 

fórmulas compostáveis. 

“Quando o produto vai para 

o meio ambiente, por meio 

do desague, ele alimenta o 

ecossistema, gerando oxigênio”, 

dizaco-CEO da marca Caroline 

Laurain. O esfoliante Bio Micelar, 

com esferas de arroz, é um 

dos cosméticos de estreia. 

R$ 120/mMoxyeau br 

à necessidade de transferir rituais de beleza 

para a casa durante a pandemia fez com 

que muitas mulheres se acostumassem com 
essa rotina intimista, aponta o portal de 

tendências WGSN, Na esteira, vieram novas 

tecnologias como a do Nimbie Beauty, 

aparelho que escaneia, pinta e seca as 

unhas. Basta inserir as cápsulas (base, cor e 

acabamento), colocar a mão (clez minutos 

para cada uma) e pressionar o botão. Ainda 

não faz cutícula, O dispositivo estã em fase 
de 'ançamento (nimblebeauty. com) 

PLENA E MADURA 
A atriz Sarah Jessica Parker, de 56 anos, de volta como a icônica personagem Carrie 

Bradshaw em “And just like that”, muma entrevista recente, afirmou: “Eu sei qual 
é a minha aparência. É não tenho escolha. O que vou fazer a respeito: parar de 

envelhecer? Desaparecer?”. No último dia 9, na estreia da aguardada série da HBO, 

em Nova York, a atriz surgiu com o cabelo mesclado de mechas brancas preso num 

coque. “E um chignon clássico, praticamente uma versão bailarina”, comenta o 

beauty artist Fernando Torquatto, para quem Carrie e Sarah são coerentes. “Me 

parecem ser a mesma mulher.” Responsável pela concepção de maquiagem da série, 
Sherri Berman Laurence focou na textura da pele. “Não tentamos esconder a idade, 
apenas realçar a beleza de quem elas são. Mulheres nessa idade são lindas”, declarou. 

ANICNIA CACEBDECADAL ZCD 
A NOVA FASE DESARAH JESSICA PAR dd 
CCI IARI TEU DNCTAVIC me bh ADC tuo 

ESFOLIANTE COMPOSIAVEL E APARELHO 
CA O IH CCUCMMOCANRCA 

PARAFAZEKR AS UNHAS EM CASA 

OPÇÃOSOLAR 
E FLORAL 

Fior de Tiare: coco, sândalo e baunilha: o 

Bronze Goddess Eau de Parfum de Estée 

Lauder (R$ 559/100m!) tem tudo a ver 
como verão, A fragrância faz parte do 
portfólio da empresa no Brasil, que 

conta também com a Beautiful Magnolia 

(R$ 819/100ml). Em janeiro, mais uma 
será lançada: chama-se Beauty e tem 
notas de rosas, lírio, tangerina e limão 
(R$ 749/100m il, este elauder com.br). 
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O QUE HÁ DE MELHOR EM GASTRONOMIA, DESIGN, VIAGEM E LIFESTYLE 

Por LÍVIA BREVES 

ão começa oficialmente . 

ja terça-feira e a vontade de 
fincar Oo pé naare 

ainda mais, O he 

A praiado 
Fasano Angra, 

que-criou 
diversos 

programas 
de verao 

FOTO DE BANIEL PINHEIRO 



ANA BRANCOCRASCA), MARCIORALA (AZUL MILANO), TOMÁS RANGEL (MARÓI 4) E DIVULGAÇÕES 

MARE 
ALTA 

O Grupo TT. ea Frescatto se uniram 

e lançaram a Marola, sanduicheria de 

pescados, com sabores criados pelo 

chef Thomas Troisgros. O da foto é 
o Defumado (R$ 59), feito com fatias 

de salmão defumado em pão Pretzel 

com cream cheese, picles de cebola 

roxa, molho da casa e rúcula, 

Pedidos: (21) 96458-8675. 

CANITAI | MILlDOIA SANDUICHERIA 
DE PEIX 
Ls” A MEAN 

pm == = 5 qts a & 

DTADAÇ A 
IOKXIADASLA 

|) 

AFPLIT us ud Í A, he ALEIIES ESPECIAIS 

Ls E 4 o A F, a 

MARMORE RARO 
I | 40% MOI RERAIRU 

DEU MATCHÁ 
Modinha deste ano, a torta basca, uma espécie de cheesecake deliciosa e lowcarh, 

começa a ganhar versões menos clássicas mas igualmente deliciosas. O chef uruguaio 
Esteban Rovira, da Basca, lançou sua edição especial de verão, feita com matchá (para 

quem não conhece, é o broto do chá-verde em pó. muito consumido no Japão). 

A opção é cheia de antioxidantes, tem um sabor delicioso e ficou ainda mais gostosa 

com uma ganache de chocolate branco sem açúcar criada especialmente para 
acompanhá-la. “Fiz alguns testes para encontrar a proporção perfeita de matchã. 

Ficou leve, mas com intensidade de sabor”, descreve o chef. 

A torta custa R$ 150 e a ganache, R$ 35. Pedidos: (21) 9816-4460. 

TRÊS q 
ACASADA 
PEDRA AZUL ad IPOS 
À Azul Milano, marca de 
mármores azuis que estão 
até nas lojas da Doice 

“& Gabbana, chegou ao 
“Rio, Acaba de abrir 
no CasaShopping, 

na Barra, onde mostra 

uma série de projetos 
(objetos decorativos, 
revestimentos de pisose A marca de azeites especiais Lagar H 
paredes, piscinas, fontes, tançou uma nova coleção com três 
mesas etc) com a pedra sabores de sua safra 2021: Coratina 
rara encontrada no (picante), Arbequina (floral) e Arbosana 

Interior da Bahia, em (notas de castanha) O kit com 
Macaúbas, Telefone: garrafas de 250 mi custa R$ 399 
(21) 3003-4177 e está à venda nosite lagarh.com. 
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GIRO 

L Er 4 

LapixaDe 

Para quem quiser uma 
ceia leve, o Projeto 

| | Emagrecida junto com 
Sempre com ótimos pratos natalinos, o Talho Capixaba ainda QUITUTES. a Contém Gastronomia, 

aceita encomendas para as festas de fim de ano. Há uma CADDOCIMCCA criou umasériede | 

variedade de opções com bacalhau. De bolinhos (RS 28,75, a E No Rm preparos lowcarb Tem 

5 unidades) à versões em travessa, como o Espiritual E ARRANJOS pacalhadtmaãos, LED), | unidades) à versões em travessa, como o Espiritual PARRANJUS lombinho com molho de 

(R$ 195) eo Lagareiro (R$ 250), passando por torta (RS 160, DE MARCAS frutas vermelhas (R$ 285, 

a pequena, e R$ 265, a grande), quiche (R$ 130) e saladas, ma e dida d 1kg), salada de lentilha 
E Gê a CAI A IINISA ' com grão-de-bico (R$ 85, 500g) ou com batatas (R$ 76,40, QUE AINDA com roma, alho-poró e 

500g). E ainda há assados que chegam no ponto, como o ACEITAM RSRSrIOs (R$ 275, 5009) 

tradicional peru (R$ 495 té 8 pessoas, ou R$ 660, pari Eggs Erro did ra Neton pera (R$ 495, para até 8 pessoas, ou R$ 660, para ENCOMENDAS até o dia 22(Natal) é 

até 12 comensais). O cardápio é extenso e tem muito mais. E ia O pp diga Z 29 (réveillon). Telefone: 

Pedidos até o dia 22, quarta-feira. Telefone: (21) 3037-8638. PARA ONATAL (21) 97183-7926. 

COM BRIGADEIRO 
DE CASTANHA mISIRELA 

GUIA 
À levissima torta de damasco 

continua sendo a mais pedida do 
Natal (e do ano inteiro) no Kurt, 

tradicional confeitaria do Leblon. 
Mas, aos poucos, a belga trufada 

versão natalina (foto) vem 

conquistando os corações dos 

chocólatras de plantão Enfeitada 

com biscoitos amanteigados em 

formato de estrela, é uma torta 

musse bem cremosa & aerada, 

com crocante de nozes, Alêm de 

deliciosa, fica linda na mesa. 

R$ 220 Encomendas até o dia 

22 pelo telefone (21) 2294-0599. 

Lo * = 

Com recheio de brigadeiro feito 

com castanha de caju e ganache 

de cacau, o chocotone (RS 59, 

3509) da LB Culinária é uma 

opção aos veganos. À confeiteira 

Luísa Braga ainda criou outros 

doces para a data. Pedidos até 
amanha: (21) 99241-3047 FILICO (KURT), LUMATTOS (LE CULINÁRI AJ, ADRIA LUSTOSA (AMERICAN COOKIES), FILTRO DEBARRO CEMAGRECIDA). RODRIGO AZEVEDO (TALHO CAPIXABA) 
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Os biscoitos 
rh gingerbreads 

* da American 
+ Cookies 

| ( )] N Wa são apostas 
/ natalinas 

ENTRO 
A Verbena está com caprichados arranjos 

para presentear e para decorar a casa nas 

festas. "É uma coleção bem nostálgica & 

magica, com muitas caixas e soldadinhos 
de chumbo”, explica Mireliy Vieira de 

Moraes, nome por tras da marca, que atua 

no Rio e em São Paulo. Alem de flores 

naturais, hã opções de arranjos com bolas, 

que duram mais, como este dourado da 

foto. À partir de R$ 99, Pedidos atê o dia 

25, pelo telefone (21) 99706-6072 

E 

E bia 
NATAL AMERICANIZADO 

Folura máxima os biscoitos de boneco da American Cookies. Os gingerbreads 

(R$ 9,90, unidade) são feitos com massa de gengibre e decorados com glacê. Entre 

os lançamentos de dezembro ainda tem a Red Velvet com recheio de brigadeiro 

de Leite Ninho e Nutella (R$ 21,90, 210g). A marca, que foca em receitas bem 

americanas, criou caixinhas natalinas com a temática retrô para embalar as 

guloseimas. Pedidos para o réveillon até 3 de janeiro: (21) 98242-8310. 

ECKHARDT & ELOY [i.>vjnta 
- DESDE 1954: - 

E (24) 99917-5423 

& ECKHARDTLEATHER.COM 
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CARIOCA 
DA ge 

designer carioca Gilson Martins 

cresceu observando o pai fazendo 

cortinas, almofadas e estofados. 

Suas primeiras bolsas, aliás, eram 

FAMOSO PELAS BOLSAS COM 
SÍMBOLOS DO RIO, O DESIGNER 
GILSON MARTINS LANÇA LINHA 
HOME E ANTECIPA NOVIDADES 
(VAITER ATÉ LOUÇAS) PARA 
O PRÓXIMO ANO e : 

com materiais eque não eram usados 

Por LÍVIA BREVES tradicionalmente para isso”, lembra. 

Durante os 27 anos de marca, ele já tinha criado alguns jogos 

americanos, principalmente para eventos e restaurantes como 

o Zazá Bistrô e o Mr.Lam, Mas, agora, ele criou uma linha home 

completa — e que será ampliada ainda mais em 2022. São 

almofadas com várias estampas, cachepôs, tecidos a metro para 

com materiais saídos da decoração, 

sobras que pegava do atelié dele, 

“Desde o começo, fazia bolsas 

FOTOS DE DIVULGAÇÃO 
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Na primeira 
leva de 
produtos, 

cachepós 
para plantas 

(acima) 
e diversas 
estampas 
de almofadas 

cortinas, xales de sofá e afins, sempre com aquele desenho 

do Rio que Gilson sabe fazer e em tecidos que trazem conforto 

ao ambiente, “Crio estampas em que icones da cidade sejam 

representados de maneira sutil e sofisticada. Na linha de casa, 

esse meu estudo sobre as formas está ainda mais forte. Adoro me 

debruçar sobre essa paisagem que via da minha janela na infância, 

com o Cristo e o Pão de Açúcar, e criar novas combinações”, conta. 

As peças estão à venda nas duas lojas da Gilson Martins, em 

Ipanema e Copacabana, mas a ideia é encontrar um investidor 

para a marca andar sozinha. “Quero fazer coisas maiores, como 

cadeiras, ombrelones. Já estão a caminho as toalhas, roupas de 

cama e louças. Tenho uma lista grande de novos itens para criar”, 

adianta ele, e continua. “Estou amando criar novos suportes. 

Minha filosofia de desenvolver peças criativas, divertidas e com 

preço legal continua em tudo que eu faço. Com as bolsas, levava 

o Rio para a rua. Com a lin ha casa, o Rio retorna ao lar” & 

"CRIO ESTAMPAS EM QUE 
ICONES DA CIDADE SEJAM 
REPRESENTADOS DE 
MANEIRA SUTIL E SOFISTICADA” 

e 
rare E airoik 

pes sr pe fa 

Design Style por 
Victor Niskier 
no portal Radar Decoração 

ES Sosa 

Victor Niskier comanda sua equipe 
de profissionais, do escritório 
Arqnisk, desenvolvendo projetos na 
área de arquitetura de interiores 

residencial, comercial e corporativa 
no eixo Rio-São Paulo. O arquiteto 
urbanista, especializado em 

“Conforto Ambiental de Edificações” 
pela Universidade de Coimbra - 
Portugal, destaca-se também no 
mercado com várias premiações do 

setor & presença constante na 

Casalor Rio. 

“Em minhas escolhas para a coluna 
Design Style do portal Radar 

Decoração, selecionei os móveis da 

Barquivocontemporaneooficial, 
Ebretonoficial, Ewaydesignmoveis E 

as peças para área externa da 

Gtidellirio e Ghio.r); os tapetes da 
Ecasajuliotapetes, os projetos de 
iluminação da Ecristaluxiluminacao 
e os produtos Gceldom, oficial. 
No segmento de revestimentos 
décor, escolhi a Gamoedodesign e 
os projetos de tecidos e persianas da 
Glavizhome e Elojavillemarie. 
Fazem parte também das minhas 
escolhas, os projetos de marcenaria 
da Edellannocasashoppineg; 
&furniture.planejado; os projetos de 
engenharia da Esodengeengenharia; 
Gdiedro.engenharia, os projetos da 
Gladeiramartins, vidros e os projetos 
de paisagismo da Ehortogirassol e 
Gsandrowardpaisagismo. 

Confira todas as fotos, da seleção 
acima, na coluna Design Style 
publicada hoje no portal 
www.radardecoracao.com.br”. 
Victor Niskier 

S)radar 
ducoração 



CRÔNICA 

N 
cone do soçaite carioca, Paulo Fernando Marcondes 

Ferraz, morto no último dia 15, deu as festas mais 

memoráveis, rodou o mundo em campeonatos de 

polo e namorou mulheres incríveis. Era considerado, 

depois da morte de Jorginho Guinle, o último playboy 

do Brasil, termo do qual sempre ria. “Gostaria muito 

de ter sido playboy, mas tive sempre que trabalhar, 
né? E tenho horror a mente desocupada”, 

disse-me em nossa última entrevista. 

Lindo, inteligente e dono de um charme intangível, tinha 
a impressionante capacidade de ficar amigo de todas as ex. 

“Acho-as maravilhosas. O que falta no mundo de hoje são 

as boas maneiras. As pessoas se tornaram grosseiras, mal 
educadas, e isso se reflete nos relacionamentos. Parto 

NS MTO) 

do princípio de que mulher tem sempre razão.” 

Debutou nas colunas sociais do fim da década de 1950, 

na condição de herdeiro da potência Werco, que representava, 

entre outras empresas, a General Eletrics no Brasil. Aos 17 anos, 

abandonou uma promissora carreira no tênis e começou a jogar 

polo, para grande desgosto do pai, um apaixonado por golfe. 
Sobre seus cavalos, correu o mundo: Itália, Paquistão, Argentina 
e Uruguai, jogou com o Príncipe Charles na Inglaterra e o 
marajá de Jaipur na Índia. Quando completou 63 anos, ganhou 
o campeonato brasileiro, e jogava até bem recentemente, aos 80. 

O primeiro dos quatro casamentos foi com Sylvia Amélia 

Chagas, neta do grande sanitarista Carlos Chagas — que 

descobriu e batizou a famosa doença — e filha do também 

renomado médico Carlos Chagas Filho, Dona de uma beleza 

atordoante, ela era uma das grandes jovens coqueluches de 

então, eleita infinitamente pelo colunista Ibrahim Sued uma 

das 10 mulheres mais elegantes do País. Tiveram dois filhos, 

Maria Pia e Mariano, e formaram “o” casal da década de 

1960. Quando se separaram, Sylvia se mudou para Paris, 
onde se tornou a baronesa Gérard de Waldner. 

Em 1972, Paulo Fernando começou a namorar 

Cristina, filha do bilionário armador grego Aristóteles 
Onassis, que se mudou de malas (muitas) e cuia para 

o apartamento dele no Rio. O romance foi parar até 

na revista Time americana, mas terminou no ano 

seguinte, quando Cristina voltou às pressas para 

62 REVISTA ELA 

BRUNOASTUTO 
bruncastutolcigmailcom 

O ULTIMO GENTLEMAN 

o RA UMDEVOTOFERVOROSO 

DM 

a Europa ao saber, num cabeleireiro em Copacabana, 

da morte do único irmão num trágico acidente de avião. 

A essa altura, Paulo já estava correndo o mundo para 

promover o comércio exterior brasileiro, principalmente 

com países da Cortina de Ferro, Deu até uma entrevista 

para o “Jornal Nacional”, explicando como os comunistas 

não eram bichos de sete cabeças, mas de um capitalismo 

“que nem na América vi igual”, 
E veio o casamento com outra beldade icônica, a paulistana 

Regina Doria, do qual nasceu o caçula, Luly, Quando o 
empresário Ricardo Arnaral promoveu a primeira queima de 

logos de Copacabana, o casal deu uma festa em seu apartamento 
no Edifício Chopin, que se tornaria, assim, o Reveillódromo 

oficioso da cidade. Atribuía seu fôlego a uma frase do amigo 

Aloysio Salles: “Se um amigo ganhou na loteria esportiva, eu 
acordo com 30 anos. Se um outro morreu, eu acordo com 90. 

Idade é estado de espírito”. Ainda se casou com a designer Laura 

Lima e com a estilista Calliope Arrigoni. 

Era mais do que uma locomotiva, um verdadeiro TGV. 
Foi presidente da Sociedade de Amigos da Biblioteca Nacional, 
em cujo departamento de música colocou ordem, e da Federação 

das Câmaras de Comércio Exterior. Quando completou 70 anos, 
fundou, ao lado de Miele, nada menos que uma... banda de samba 
com ritmo caribenho, a Ipanema Social Club. Tocava tumbadora, 
congas e bongô. Positivamente, Paulo Fernando não existia 

Sua alegria de viver talvez não tenha resistido a algumas 

emoções recentes. Era um pai amantíssimo, um amigo generoso 

e um devoto fervoroso da nossa cidade, do qual se tornara um 

personagem irresistível e um embaixador sem igual. Um dia, 

perguntei-lhe como se sentia diante dos inúmeros troféus de 

polo, que mal cabiam em sua estante. Parou, pensou e soltou: 

“A grande lição que eu aprendi no esporte foi: caiu, tem que 

montar de novo. E eu vou sempre continuar montando”, 
Tacada de mestre. & 

DA NOSSA CIDADE, DO 
QUAL SE TORNARA UM 
EMBAIXADOR SEM GUAL ILUSTRAÇÃO SHUTTERSTOCK 
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Fala, Barra! 

Ascartas encaminha- 

das aos Jormais de 

Bairro (Rua Marquês 

de Pombal 25, 4º andar 

- CEP 20.230-240€ 
talabarraboplo- 

bó.com.br)devemser 

assinadas e, assim 

comoos e-mails, 

Riga NÇhO ESCOLA DE PAPAI DEL DO BRASIL 

|, DO) fode 
| | 11] P pa 

DNVULGAÇÃO/ TOMÁS 8 ANGEL 

pá pZ23 

BARRA E BAIRROS VIZINHOS SÃO CAMPEÕES THOMAS TROISGROS ABRE SANDUICHERIA 
EM VISITAS DE PAPAIS NOÉIS A RESIDÊNCIAS DE PESCADO NA OLEGÁRIO MACIEL 

Festival medieval no shopping 

DIVULGAÇÃO 
Termina hoje, no Aerotown, O 

Festival Medieval Midgard 

Market, que reúne atividades 

culturais e gastronomia. Entre os 

destaques estão práticas com 

tiros de arco e flecha, conduzidas 

pela equipe da Baixada Bow; e 
simulações individuais cem 

grupos de batalhas medievais, 
alêm de um espaço esotérico, 

com quiromancia, baralho ciga- 

no, numerologia, reiki e alinha- 

conter nome completo. mento dos chacras, entre outras 
endereço e telefone do opções. O evento vai das 15h às 

remetente. Quando o 22h. Será exigido comprovante 

a de vacinação e menores deidade 
publicados os trechos sópodem participar acompa- 
mais relevantes. nhados de responsáveis. 

oglobo.com.br/rio/bairros 

OGLOBO- BARRA DA TIJUCA. JACAREPAGUÁ, RECREIO, SÃO CONRADO, VARGEM GRANDE E VARGEM PEQUENA 

BANGU, BARRA DE GUARATIBA, CAMPO DOS AFONSOS, CAMPO GRANDE, COSMOS, DEODORO, GUARATIBA. INHOAÍBA, JARDIM SULACAP. MAGALHÃES BASTOS, PACIÊNCIA, PADRE MIGUEL, Capa: 

PEDRA DE GUARATIBA, REALENGO. SANTA CRUZ, SANTÍSSIMO, SENADOR CAMARÁ, SENADOR VASCONCELOS, SEPETIBA, VILA MILITAR E VILA VALQUEIRE Sugestões da chel 

Editor responsável: Miton Caiman Filho (mitoncBoglobo-corm br). Edições impressao on-line: Lilian Fernandes (iianiogiobo com br). Diagramação: Ligia Lowençõe Gustavo Amaral MaluMelopara a ceia. 

Telefones: Redação: 2534-5000 1 5905/5123 Publicidade: 2534-4355 Faturamento: 2534-5484 Crédito: 2534-5860 Endereço: Rua Marquês de Pombal 25 4º andar - CEP 20230-240. FOTO DE DIVULGAÇÃO 
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CIDADE / LAZI 

Novo parque 
urbano na Barra 
Área abrigará primeiro Parcão público da região 

MADSOM GAMA 

madson gamadtoglobo.com br 

pós passar por uma re- 
vitalização que durou 

três meses, uma área de 

5.440 metros quadrados, 

entre a Rua Coronel Euri- 

co de Sousa Gomes Filho e 

a Avenida Rodolfo de 
Amoedo, na Barra da Tiju- 
ca, se transformou no Par- 

que Oceânico. Entre as in- 

tervenções estão uma no- 

va iluminação com holo- 

totes de LED, a recupera- 
ção de mobiliários como 
balanço, gangorra e ban- 

cos, a instalação de novos 
equipamentos de ginásti- 

cafeitos de inoxeacriação 

do primeiro espaço públi- 

co destinado a cães na re- 

gião. À inauguração será 
hoje, às 9h30m. 
O Parcão, um dos desta- 

DIAILGAÇÃO TUE elfo 
Re 4 r e “ae 

VB PREFEIURA DA BARRA DA Ti ACA 

BARRA O GLOBO 3 
Dominge 19 2 202] 

ques do local, aeupara 
1,442 metros quadra Os € 

terá atrativos como obstã- 
culos em madeira plástica 

para cachorros, pinturas 

artísticas e equipamentos 

como bancos feitos a partir 

do reaproveitamento de 

pedaços de troncos, tudo 
cercado por uma estrutura 

feitade eucalipto etela gal- 
vanizada. 

O trabalho da Subpretei- 

tura da Barra da Tijuca, da 
Secretaria de Conserva- 

ção, da Comlurb, da Rio- 
luz, da CET-Rio e de repre- 

sentantes da sociedade ci- 

vilincluiu reparos no asfal- 

to das vias do entorno e o 

plantio de 190 mudas nati- 
vas às margens do Canal de 

Marapendi. 

E Ta 

Próm Oção 

SORTE 
ELETRIZANTE 

HU Po TE 

R$º 

JE [3 
sã MEF ADA 

GANHE IPANETTONE 
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CONCORRA 
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SPECIAL NATAL / ENCONTRO 

Uma noite mais 

feliz na companhia 
do bom velhinho 
Papais Noéis vão se concentrar na Barra 
para as visitas do dia 24 

MADSON GAMA 
madson garmasfioglabo. com ly 

S: ao longo de dezembro 

cada Papai Noel ocupa, 

individualmente, seu tro- 

no, peça fundamental da 

decoração natalina de cen- 
tros comerciais, todo dia 

24 deste mês alguns deles 

Se passar férias no Portobello Resort já é incrível, imagina morar aqui! 
Casas, terrenos, ampla estrutura, lazer, marina, aviação, natureza e muito mais! 

Lotes à venda - 21 2789-8063 

reservas portobelloresort.com.br 

têm a oportunidade de se 
encontrarem com sets pa- 

res. E o caso de 20 bons ve- 
lhinhos da Escola de Papai 

Noel do Brasil, que, nesta 

data, costumam se reunir 

num hotel a fim de se pre- 

pararem para as visitas a 
residências na noite da 

véspera de Natal. Este ano, 

a concentração será no 
Hilton Barra, na Avenida 
Abelardo Bueno 1430. 

Os Papais Noéis come- 
çam a chegar por volta das 

16h. A partir das 17h, ficam 

www.portobelloresort.com.br Rodo 

sob os cuidados da figuri- 
nista Fátima Cherem e da 
maquiadora Slanny Tavares 

Cherem. As 18h, já devida- 
mente vestidos com calça, 

blusão, gorro, luvas, óculos, 

DIVULGAÇÃO/ESCOLA DE PAPAI NOEL DO BRASIL VULCÃO E 

À a 

Reunião. 

Papais Noéis 

amies de 

partirem para 

seus destinos 

cinto e a proteção facial de 

acrílico, com eçama sair, Ca- 

da um num carro alugado 

pela escola. O primeiro ho- 
rário de visita é às 19h, e ca- 

da um faz cerca de seis. 



APRESENTADO POR CAROLINA HERRERA CONTEÚDO PATROCINADO PRODUZIDO POR Gab) crus.crono.com 

Árvore de Natal da Carolina Herrera, 
no Village Mall, vira atração 

Marca americana, que criou a instalação de 8 metros de altura para 

ma 

a, 
(id nº 

Ed 
a dr qu 

pá o 

o shopping, tem ótimas dicas de presentes 

FF IEEAE! 
birra 

e E E 

em 

onhecida por suas campanhas 
mundiais sofisticadissimas, a 

marca Carolina Herrera trouxe um 

pouco do clima do Natal nova-ior- 
quino para o Village Mall este mês, 
O luxo e o charme, que são marcas 

registradas da grife, se materializa- 
ram em umaárvore de Natal gigan- 

te, de 8 metros, no primeiro piso do 
shopping, na Barra. E não só isso, 

O point virou atração aliado a uma 
série de números musicais do Trio 
Bossa Jazz, em dezembro. 

Não podemos esquecer que essa 
temporada de união e harmonia 
também é época de troca de gen- 
tilezas e presentes. Dia 24 está che- 

gando e, se você ainda está com 

dúvidas sobre o que comprar, CH 
pode te ajudar neste quesito com 
opções marcantes e, no mínimo, 
inesqueciveis. 
Dona das clássicas e queridinhas 

linhas 212, que refletem toda a 
natureza sedutora e sofisticada 

Dandynha Barbosa, 
“ Danielia Sarahyba, Jade Seha, 

“ Luiza Sobral e Camila Queiroz | 

energia jovem de Manhattan, 
a grife também traz elegância 
e glamour às fragrâncias Good 
Girl. O perfume revolucionário e 
altamente sensual, com seu frasco 
exclusivo em formato de um stiletto, 

que já recebeu vários prêmios de 
design. Já a linha masculina Bad 

Boy, igualmente poderosa, traduz 
todas as facetas da masculinidade 
contemporânea: é heróica e sen- 
sivel e, ao mesmo tempo, poderosa 

e empática. 
Recentemente, Carolina Herrera 

também teve seu debut internacio- 
nal no universo da beauté com sua 
primeira coleção de maquiagem, 
única, original e customizável a 

gosto e estilo de cada consumidora, 
Cada batome pó compactopode ser 
personalizado em várias opções de 
cores e estampas, como verdadei- 
ras peçasdearte. São opções de pre- 
sentes que, sem dúvida, vãioagradar 
e impressionar muito, 



SPECIAL NATAL / ENCONTRO 

Região concentra 
maioria das visitas 
O Papai Noel fica cerca de 40 minutos nas casas 

erca de 70% dos contra- 

tantes de Papai Noel 
são moradores de Barra, 

Recreio, Jacarepaguá e São 
Conrado, segundo Lima- 

chem Cherem, o fundador 
da Escola de Papai Noel do 

Brasil. As visitas duram 

aproximadamente 40 mi- 

nutos, já que, a cada hora, 

os Noéis precisam estar 
num domicílio diferente. 
O contratante paga entre 

mil reaise R$ 1.500. 
— Chegando à residên- 

cia, o contratante encon- 
tra o Papai Noel na gara- 
gem do prédio, por exem- 

plo, para deixar com ele os 
presentes ue devem SEL 

entregues às crianças e 
combinar O que deve Ser 

conversado com os peque- 
nos. Em seguida, ele toca a 
cam painha, entra cantan- 

do, interage com a família 

Diva AMO ESCALA DE PAP DE L EO BRAS 

a 

Comodidade. Com 20 carros à Sdliposicão cada Noel sai em um veiculo 

e entrega os presentes. Es- 
ste encontro envolve muita 

emoção. Tem até idosos 
que choram, porque se 

lembram da infância — 

conta Limachem. 

O aposentado Saymon 
Claus, de 74 anos, trabalha 

esporadicamente como fi- 

gurante ao longo do ano, 
No período natalino, atua 

como Papai Noel em shop- 

pingse desde 2011 integraa 

turma da Escola de Papai 
Noel que sai em comboio 

rumo aos domicílios. 

== O que me marcou 

muito foi uma vez em que 

as l ria NÇ ads TIO atenderam 

e me presentearam com 

uma garrafa e um azulejo 
artístico decorados por 

elas mesmas —diz., 

ad 

e Diversos vinhos 
nacionais e importados 

e Cestas personalizadas 
perfeitas para presentear 

e Entregamos para 
TODO O BRASIL 
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Vino! VERITA 

DETAÇÃO 

É / 
ae à 

mir ni 

4 O (21) 99094-0290 

É éB O (vinoveritasbr 

Www.vinoveritas.com.br VINO VERITAS 

F-venda proibida parasmenores de 18 anos | 
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é Clareamento a laser poça 
8 Endodontia (canal) O Roi ni age 
6 Periodontia (gengiva) | [TR 
» Prótese dentária We VDJZO 
9 Bichectomia ta 
9 Emergência 4 
9 Ortodontia Dicas 
9 Tratamento das disfunções ftemporamandibulares 
9 Harmonização facial 
(Rinomodelação, bicestimulador de colágeno, fios de PDO.) 

botox, preenchimento e fios 

“sPós-graduada em Harmonização Orofacial 
(Mare Institute - Flórida - USA) 

“Especialista em Implante e Prótese - UNIGRANRIO 



SPECIAL NATAL / CAPA 

Encomendas 

de última hora 
Veja uma seleção de estabelecimentos que ainda 
aceitam pedidos de ceias completas e pratos avulsos 

MAIRA RUBIM maira rebimbog oba com br 

Dev A TAL IA IRMA 

=. a Pl É det TA 

Entre Amigos. U restaurante criado por ex-maitres do Antiguarius aceita encomendas até amanha, por telefone 

PSIQUIATRIA CLÍNICA 

epois do ano pas- 
sado, em que fa- 

mílias e amigos 
| tiveram de evi- 

tar grandes en- 

contros nas festas de fim ano, 

é tempo de se reunir para ce- 
lebrar É TEDOvVAI ds Csperamn- 

ças. Há quem prefira entrar 
td cozinha E preparar SLLds 

próprias receitas ou cear fora 

de casa, Osque desejam uma 
espécie de meio-termo, jan- 
tar em casa cercado de mor- 
domias, têm nas encomen- 

das a melhor opção. E a boa 
notícia é ue muitas casas 

ainda aceitam pedidos para 

os dias 24 e 31, como mostra 

aseleção a seguir. 

Entre Amigos 

Amanhã é a última chance 
para fazer pedidos do Entre 

Amigos. O menu foi criado 
pelos SÓCIOS E ex-maitres do 

Antiquarius Luciano Fer- 

nandes e Uedson Dias, com 
base no que é mais pedido 

nesta época. Para entrada, 
há opções como bolinho de 

bacalhau (40 por R$ 110 ou 

20 por R$60)erisolesdeca- 

marão (40 por R$ 120 0u 20 
por R$ 65). Para prato prin- 

ATENDIMENTO 4 
DOMICILIAR À 

Prof. Dr. Carlos Alexandre Camisão 
Mestre pela UFR| * CRM:5252/266 

DEPRESSÃO « ANSIEDADE « BIPOLARIADE « SÍNDROME DO PÂNICO 

m AV. DAS AMÉRICAS 500 om 
O) BLOCO 4 + SALA 320 | 

SHOPPING DOWNTOWN EE 

PARRA CERA 

(21) 99912-2612 

cipal, bacalhau à Gomes de 
Sá (R$ 220, com 1,2kg), ba- 

calhau com natas (R$ 220, 

por 800g),arrozde pato ( R$ 

180,com1,4kg)e cabrito as- 

sado (R$ 220, para dois). Pa- 

ra os vegetarianos, boas pe- 
didas são moqueca vegetari- 

ana (R$ 110, para dois) ou 

tettuccine de cogumelos 

(R$ 95, para dois). Entre os 
doces há toucinho do céu 

(R$ 150, servindo até oito 
porções), encharcada de 
ovos (250g por R$ 32 je ra- 
banadas ao vinho do Porto 
(R$ 50, três unidades), As 

entregas serão nos dias 24 e 

31, Telefones: 3030-7418 e 

3030-7419. 

Elias 

O árabe tem « ipções que ser- 

vem três pessoas e aceita en- 

comendas até quarta, Oarroz 

com lentilha e cebola frita sai 
por R$119; o de cordeiro, por 

R$ 189; e a paleta desfiada 

com an jêndoas e CUSCUZImar- 

roquino, por R$ 209. A casa 

tem ainda rabanadas (R$ 9, a 
unidade) e minissalgados 

(R$ 4, aunidade). Telefones: 
3435-4977 e 98348-5657 
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Quem DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO conhece a! Instituto Nossa Senhora da Piedade - Unidade Jacarepaguá 
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5º ano do Ensino Fundamental 



SPECIAL NATAL / CAPA 

Opções com ingredientes leves 
para quem gosta de fartura 
Menus incluem saladas e outras criações adequadas para o calor do verão 
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Rosita Café 

O chef Pedro Castro Neves 
criou para as festas dez ti- 
pos deentrada, cincode sa- 

ladas e quiches, 13 de pra- 
tos principais e mais de dez 
sobremesas. Entre as novi- 

dades estãooterrine de sal- 
mão (R$ 55, 120g) e o sal- 

mão marinado (R$ 55, 
120g). Há também opções 
vegetarianas como capo- 
nata de beringela ( R$ 50, 
400g). O tradicional peru 
recheado com farofa de 
frutas secas sai por R$550. 
Para encerrar, além das ra- 
banadas (R$ 50, seis uni- 

dades), há suflê de paneto- 
ne (R$ 170, para até dez 

essoas). Tels.: 3084- 
5202,3084-5203 e 99604- 
1848. Encomendas até 
quarta. Retirada no local, 

Malu Mello Catering 

Os pratos da chef Malu 
Mello servem até seis pes- 
soas e podem ser encomen- 
dados até amanhã. As en- 
tregas poderão ser combi- 
nadas. Entre as opções há 
bacalhau à Gomes de Sá 
(R$ 480), chester à moda 
caipira (R$ 460) e torta de 
briecom damasco (R$ 220) 
em massa folhada, que po- 
deserservidacomoentrada 

ou na sobremesa. Telefone: 
98195-8805. 

Adega Santiago 

A casa conhecida pelas re- 

ceitas ibéricas tem duas op- 
ções que são carras-chefes, 
servem até quatro pessoas e 
vão acompanhadas de uma 
garrafa de Freixenet de 
750ml. A primeira inclui 
bacalhoada, amêndoas, ja- 

mon serrrano, salada sete 
grãos com frutos do mar, ba- 

calhoada na lenha e torta de 
Santiago, por R$ 1.322, A 
outra tem bacalhau gratina- 
do, amêndoas, jamon serra- 
no, salada sete grãos com 
frutos do mare torta de San- 
tiago, por R$ 1.182. Enco- 
mendas até quarta. Telefo- 
ne: 3900-1605. 

Adega 
Santiago. 

Restaurante 

ibérico tem 

celas que 

servem até 

quatro pessoas 
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Heaven Cuccina 

A chef Heaven Delhaye, que 

faz sua primeira ceia sob en- 
comenda, aceita encomen- 
das até quinta. Há opções co- 
mo salmão recheado de 
alho-poró com batatas, 
seis pessoas (R$ 383); e lasa- 
nhadinonna, feitacom mas- 

sa da casa, recheada de ragu 
de costela bovina ao molho 

pomodoro e gratinada com 
mix de queijos, por R$ 270, 
para até oito pessoas. Tels.: 

3030-7574 e 99686-2824, 

Fragga 

O Trapgga aceita encomen- 

das até o dia 23 pelo teleto- 

ne 98355-0386. O cardá- 
piocontacom entradas, co- 

mo dadinhos de tapioca e 
provolone com geleia de 

pimenta (R$ 26), empana- 
das (R$ 59,90, quatro uni- 
dades) e quiche lorraine 
(R$ 139, dez fatias). Entre 
os pratos principais há 

chester (R$ 269), paleta de 
cordeiro (R$ 319, para até 

cinco pessoas), bacalhau 
(RS 749, para até oito pes- 

soas) e rosbife (R$ 749, pa- 
ra até oito pessoas), Para a 
sobremesa, há rabanadas 
com doce de leite e o pavê 
da Vó Amazilia. 

Casa Graviola 

A Casa Graviola aceita en- 
comendas aé o dia 30 pelo 
telefone 98147-9455. Entre 
os destaques, brownie sem 
glúten, sem lactose e sem 
açúcar refinado (R$ 140) e 
cheesecake de morango 
com calda de morango, fei- 
ta com cottage lacfree e ba- 
sedeamêndoas com óleode 

coco, também sem glúten, 
sem lactosee sem açúcar re- 
finado (R$ 240). 

Ettore Cucina Italiana 

O restaurante criou um 

menu exclusivo com mas- 
sas artesanais, bacalhau, 
salpicão, quiches, empa- 

dões e tortas doces, além de 
outros acompanhamentos. 
O arroz de Natal gratinado 
ao forno com camarões, ce- 

noura, brócolis, couve-flor 

e parmesão ralado sai por 
R$ 15,50 (100g): o salpicão 

de frango, por R$ 7,30 
(100g): e o bacalhau grati- 

nado, por R$ 17,90 (100g). 
Encomendas até amanhã 
pelos telefones 2493-5611 
e 2493-8939. 



Café Paineiras 

Aceita encomendas de su- 
as rabanadas, que não são 

fritas nem assadas e têm 

como base o brioche da ca- 

sa, até quarta. R$ 8,50, a 
tradicional, e R$ 6,50, a 

mini, recheada Tel: 

98681-79485 

Lecadô 

Até terça-feira, as lojas da re- 

de Lecadô aceitam enco- 
mendas da torta natalina 

(R$ 149,90, com 20 fatias; e 

R$99,90, comdez), queleva 
massa de chocolate, recheio 

de doce de leite e chocolate 

meio amargo e cobertura de 

Heaven Cuccina. O bacalhau a lagareiro (R$ 354. para quatro) é destaque 
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DIVULGAÇÃO TOS FARIA 

Para comemorar nossos 5 anos reunimos 

grandes chefs para jantares exclusivos e 

uma ação social onde distribuiremos 

1.000 quentinhas para moradores de rua. 

Convidado especial 

Chef Jimmy Ogro 

Quarta-feira dia 22/12 

as 20hrs 

brigadeiro de panela; e do kit 
natalino para dez pessoas, 

que inclui a torta natalina de 
dez fatias e mais 25 bolinhos 
de bacalhau em tamanho 

coquetel (R$ 149,90). Pedi- 
dos pelos teletones 3900- 

7228e 96014-411. 

Artesanos Bakery 

A padaria lançou um car- 
dápio inspirado em recei- 

tas francesas. Entre das No- 

vidades, Paris Brest de cre- 

me de pistache (R$ 199, 
para até oito pessoas) e a 

Red Velvet Edição Natali- ( IS (21) 3030-9080 

na (R$ 199, para até 12 pes- | 
soas). Encomendas até tascafilhodamae 

quarta-feira pelo telefone 
96691-0169. 



Clube 

O GLOBO 
As ofertas anunciadas nesta página ficarão disponíveis 
ao longo da semana. Fique ligado em: clubeoglobo.com.br 

TUDO PARA OS SEUS PETS 
Agora, assinante tem 12% OFF nosite Entrou 
da Royal Pets, uma das plataformas ba, 
mais amadas do setor desde 2014. Pa- 

ra aproveitar o benefício, é preciso utilizar o 
código promocional disponível em nosso site. 

HAMBÚRGUER 
SEM IGUAL 

HOTEL 
EM BÚZIOS 
Hospede-se no Hotel 
Ferradura Private, em 
Búzios, com 15% de 

desconto na baixa tem- 
porada e 10% OFF na 

alta. Veja mais online, 

Na compra de um ham- 
búrguer e uma batata, 
aproveite 15% OFF no 

TT. Burger, referência 
em entre os cariocas. 
Saiba mais online. 

ACESSE E CONFIRA! 
Escolha o modo” Foto” e posicione a 
câmera de modo a captar o código. 

Feito 1550, a câmera mostrará no topo 
da tela a opção para abrir o link. 

CIAL NATAL / CAPA 

Sobremesas sofisticadas para 
encerrar com chave de ouro 
Receitas especiais e criativas são oferecidas por tempo limitado 
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Rosita Café. As rabanadas (R$ 50, seis unidades) estão entre as mais de dez opções de sobremesa para a data 

Pecorino 

Aceita encomendas até o 

dia 23,e as opções servem 

quatro pessoas. No menu há 
bacalhau ao forno com legu- 
mes no azeite (R$ 300), ri- 
soto de funghi e tiras grelha- 
das de mignon (R$ 250) e 
nhoque com molho de to- 

mate e tiras grelhadas de 
mignon (R$ 250). Pedidos 
pelo telefobe 3520-0186. 

Amélie Crêperie et 
Bistrot 

O bistrô criou um menu es- 

pecial com galette, prato 
principal e sobremesa. A ga- 

lette de queijo brie com ten- 
der e geleia de abacaxi sai 

por R$ 54. A sugestão de pra- 
to principal é o linguine ao 
molho de queijo Canastra e 
pimenta-preta com cama- 
rão VG na manteiga de sálvia 
(R$ 66). Já paraa sobremesa 
tem sorvete de figo com no- 
zes e cobertura de caramelo 
e flor de sal (R$ 34), Enco- 
mendas até dia 23 pelo tele- 
fone 2408-3228. 

Bob Beef 

O chef Pablo Lamar fez uma 

releitura da rabanada com 
ganache de doce de leite, 

crocante de castanha de ca- 
jueflorde sal (R$ 25,90, seis 

unidades). As encomendas 
podem ser feitas até o dia 23 
pelo iFood ou pelo aplicati- 
vo da hamburgueria. 

Diva Confeitaria Festiva 
e Afetiva 

A chef Diva Oliveira criou 
para a ocasião o bolo natali- 
no (R$ 115, 23cm), com 
massa de especiarias, nozes, 
damascos e frutas cristaliza- 
das hidratadas em vinho tin- 
to e finalizado com fondant 



Ettore. 

Tortas e 

pratos doces 

podem ser 

pedidos até 

amanhã 

de açúcar derretido. Já o fes- 
tivo natalino (R$ 190, 16 fa- 

tias) é feito com massa 
amanteigada com recheio 

de nozes e doce de leite e de- 
corado vom butterc Pedro É 

detalhes natalinos. Enco- 
mendas até terça-feira pelo 

telefone 97599-3489. 

Meu Vício Desde o Início 

A casa no Itanhangá aceita 

Eco mendas até amanhã ' 

Destaque para o bolo Papai 

Noel (R$ 160, para dez pes- 
soas) e para o Camadinhas 
(R$ 160, para dez pessoas). 
Tel.: 99659-6977. 

Mirian Rocha e 

Maurício Casé 

A especialista em chocola- 
tes Mirian Rocha e o chef 

Maurício Casé fecharam 

parceria para oferecer cin- 
co opções de ceias com 

chester ou lombinho 
acompanhados de cuscuz 

marroquino, arroz de aça- 
frão, farofa de pão de alho e 

damasco. Entre as sobre- 

mesas, salame de chocola- 

te com castanhas e pimen- 

ta-rosa, pavé de rabanada 
com creme de chocolate, 

avelãs e nozes, pain d'épi- 
ces com touche de cacau e 

DlviiLG ho 

nozes e minipanetones. 

Encomendas até amanhã 

pelos telefones 98230- 
3062 e 97954-2044. 

MP Tortas Boutique 

A MP Tortas Boutique acei- 

ta encomendas até quinta. 
Entre as sugestões, torta sor- 

vete de iogurte e rabanada 
(R$ 185), torta de três cho- 
colates belga (R$ 160): bolo 
de Natal com frutas e cacau 

belga recheado com choco- 

late belga 40% (R$ 145) e 
torta de bacalhau (R$ 165). 

Telefones; 3592-3330, 
2437- 9936, 99500-4920 e 

99922-7825. 

Tortamania 

Lançou uma coleção de 

tortas e bolos artesanais, 

n Entre os de staqueses tão as 

- ] 
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tortas de nozes (R$ 69, pe- 
quena, e R$ 119, média), 

Arvore de Natal (R$ 69, 
pequena, e R$ 119, média) 

erabanada (R$ 119). Enco- 
mendas serão aceitas até 

terça pelos telefones 3647- 
S/20e 364/-5/22. 

OURO, JOIAS 
ESPECIALISTA EM BRILHANTES 
RELÓGIO DE LUXO - MOEDAS 
PRATARIA - ANTIGUIDADES 
HINATA RA 

COBRIMOS OFERTAS 

=. :Yy 
> & Ds 

Avaliação por Agendamento 

id o. 
R. Visc. de Pirajá, 281/Slj 209 - Ipanema 

O 21 99297-2151 og 2522-9986 

TE Leblon 
Av. Ataulfo de Paiva, 566 / 2º piso / Loja 213 

Lebion - Galeria Central de Compras 
& 21 992914550 | 21 3547-6244 



Assaí FEMME] nda Tijuca 

Chegou a sua nova experiência 
de compras na Barra! 

-s Estacionamento coberto 

«s Empório de frios 

» Açougue com cames sempre 
frescas e cortadas na hora 

«s Variedade de Bebidas 

Assaí Barra da Tijuca 
Avenida das Américas, 900 
Barra da Tijuca — Rio de Janeiro 



ATACADISTA 

Sempre o seu melhor negócio. 

Qualidade e preços baixos, 
no atacado e no varejo. 

Uma loja completa! 

Viva a experiência de comprar 
no Assaí Barra da Tijuca! 



Já ouviu falar 
em brigatones? 
Confeiteiras inovam para aumentar vendas 

MAÍRA RUBIM 
maita rutbimibogioba com bs 

AR criatividade é uma das 
Â principais armas dos 

empreendedores para ve- 
rem seus produtos se desta- 

carem entre as muitas ofer- 
tas lançadas especialmente 
para a temporada natalina. 
E é a ela que moradores da 
região estão re correndo pa- 

ra garantir faturamento ex- 

tra neste fim de ano, 
A confeiteira Thatiana 

Farrula, proprietária da Ir- 

resistivelmente Doce, no 
Anil, tem a meta de tripli- 

caras vendas em relação ao 
Natal do ano passado e, pa- 

ra isso, confia principal- 

mente nos seus brigato- 
nes. Ela conta que sempre 
viu muitas pessoas fazen- 
do chocotones, mas deci- 

diu apostar naquela que 

SPECIAL NATAL / EMPREENDEDORISMO 
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Guirlanda de brownie. Uma das criações de Thatiana Farrula para o Natal 

julga ser a paixão do brasi- 
leiro, os brigadeiros. Co- 

meçou, então, a preparar 
chocotones com recheios 

de brigadeiros cremosos 

de diferentes sabores: 

— Em 2020, quando co- 
meceia fazer os brigatones, 

vendi 40, e a agenda de en- 
comendas foi aberta perto 
do Natal. Este ano, comecei 

a receber pedidos no início 
de dezembro. Tinha uma 

ajudante e agora tenhotrês, 
A chef também também 

lançou novos produtos pa- 
ra a temporada: brigadei- 

ros natalinos, minibrigato- 
nes, rabanadas recheadas, 
cestas e ceia salgada. 

— Temos que estar sem- 
pre acompanhando as ten- 

dências do mercado — diz. 
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VENHA SE DIVERTIR COM SUA. 
FAMÍLIA NAS FÉRIAS! 
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SEJA SÓCIO DO LE CANTON VACATION CLUB EM (21) 98802-3287 (o) To 

PARA MAIS INFORMAÇÕES OU RESERVAS ENTRE EM CONTATO: 

(21)3613-9500 (3/21/98879-5346| RESERVASGLECANTON.COM.BR 

LECANTON.COM.BR | 0 /LECANTON | TERESÓPOLIS, RJ 



ZONASUL , 

B 

Que tal dar uma animada na semana, e ainda economizar com descontos especiais? 

PROMOÇÕES 

WESTMINSTER - MODA MASCULINA ...... 

15% de desconto na seleção de peças 

em Tamanhos Especiais 
Camisas & pijamas até o nº 10 

Calças e bermudas até o nº 60 

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

t (21) 2256-8160 

a Gwestminster rio 

BORELLI -........... 

Utilize o código BORELLIWEEK em nos- 

sas lojas ou site e ganhe 10% de des- 

conto 

Sinônimo de tradição e qualidade, à mar- 

ca masculina carioca criada em 1975 

seque as tendências, reinventando O 

clássico! 

Centro — Copacabana — Shopping Metro- 

politano — Américas Shopping — Carioca 

Shopping 

e www borelliclassic com.br 
GE Gborelliclassic 

CENTRO EDUCACIONAL 

MIRAFLORES - 

MiraFérias Brincadeira Carioca é muito 

mais que uma colônia. É entretenimen- 
to completo! Amplos espaços, piscina, 

jogos. praia, passeios e muito mais! Use 

o código MF202225W e tenha um preço 

especial! 

do www miraflores com briwp/ 
Q Rua das Laranjeiras. 537 a 543 

Laranjeiras 

& (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 R Marquês de Abrantes, 177. 
L/ 110 - Flamengo 

( (21) 2552-1349/2551-1004 

BRAZ PIZZARIA =. 

Pizza Margherita Verace, com levissima 

massa nuvola, molho de tomate italiano, 
fior di latte, manjericão e azeite extra 

virgem acompanhada de uma garrafa de 

vinho Salton, exclusivo da pizzaria, por 

R$ 150,00 

Q Rua Maria Angélica. 129 - Lagoa 

à 2535-0687 

mm Cbrazpizzaria 

MAJÓRICA - 

A Majúnica está com promoção especial 
para o Zona Sul Week. Moqueca à Baiana 

R$ 79,00. Venha provar este e outros de- 
liciosos pratos em nosso salão ou peça 

agora pelo delivery. (consulte taxas de 

entrega) 

Q Rua Senador Vergueiro, 15 
Flamengo 

à (21) 2205-6820 / 2205-1418 
Dn Emajoricario 

E 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) 
O Em breve: Rua Conde de Bonfim, 

733! B - quase esquina com Rua 
Uruguai. 

4 (21) 3449-6025/ 99056-7240 & 
(DEI Gartigranopadariaartesanal 

E www.artigrano.com 

CLUB PET REI TTECN TETE EERRSTTEE ENTE 

No periodo da Zona Sul Week, quem 

fechar pacote de daycare ganha 10% de 

desconto! 

Q Rua Tubira, 41 - Leblon 

1. (21) 3442-4191 

E Belubpetr 

e wwmclubpetr) com.br 

DECORAÇÕES PIRAJÁ 

15% de desconto na compra à vista da 

Poltrona Romana, em diversas estam- 

pas 

(De R$ 749,00 por R$ 636,65) ou na 
confecção de qualquer cortina. 

Q Rua Visconde de Pirajá, 493, loja B 

ipanema 

4 (21) 2239-2197 
O Av Ataulfo de Paiva. 19. loja F 

Leblon 

4 (21) 3251-4616 /97018-0806 O 

'9) Qdecoracoespiraja 

ÓTICA LEBLON ss... 

Aproveite 50% de desconto na compra 

da segunda armação. É ainda ganhe o 

segundo 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 

à (21) 3116-4674 O 

Q Filial Av Ataulto de Paiva, 19, loja E 

t (21) 3228-9731 8 

(9) Gbotica leblon 

= www.oticaleblon com.br 

Validade: de 12 a 19 de dezembro 

O GLOBO 



SPECIAL NATAL / EMPREENDEDORISMO 

Produtos criados para as datas 
comemorativas turbinam faturamento 
Empreendedoras de Jacarepaguá renovam oferta de produtos sazonais a cada ano 

a confeitaria Caramelle 
« da jovem Luiza Amorel- 

li, de 28 anos, lançou para 
este Natal uma nova versão 
do Red Velvet como torta 
musse. O doce leva uma ca- 
mada de biscoito crocante 
red velvet, outra de briga- 
deiro de leite Ninho e uma 
de musse de cream cheese e 
é finalizado com o farelo do 
boloe granulado belga bran- 
co. Outra novidade da mar- 
ca, criada há sete anos, é a 
releitura da guirlanda de 
brownie. 

— Ano passado criei uma 
guirlanda que era um kit pa- 
ra ser montado pelas crian- 
ças. Fez muito sucesso, mas 

os clientes pediram que ela 
viesse pronta. As pessoas 
costumam gostar porque, 
além de serem saborosas, as 
guirlandas ainda enfeitam a 
mesa, É um simbolo da de- 
coração clássica de Natal — 
observa Luiza. 
A chef também oferece 

uma variedade de bolos na- 
talinos, chocotones reche- 
ados e panetones salgados. 
— Existia uma demanda 

do meu público por salga- 
dos e peguei uma receita 
de família e criei um pane- 
tone salgado. Ele era feito 
em fôrma de pão e agora 

temo formato de um pane- 
tone típico, com aroma de 
cerveja e recheio de cala- 
bresa e bacon oumozarela, 
parmesão e alecrim. O ta- 
manho grande ainda leva 
catupiry — conta, 

Luiza começou a vender 
docescom 2lanos, quando 

Loss na Freguesia, 

Lu 

— SM as 

Luiza Amorelli, Com ape 

ainda cursava a faculdade 
de Nutrição. Ela conta que 
toda semana desenvolve 
uma nova criação para sua 

confeitaria e afirma que é 
muito importante ter no- 

vidades para as datas co- 
memorativas. No Natal, 
diz, suas vendas costu- 

mam triplicar. 
— Além de manter acon- 

teitaria, dou aulas e acabo 
passando as minhas cria- 
ções para os alunos. Por is- 

so, estou sempre criando 
alguma coisa, Quando não 
é um novo sabor, faço uma 
apresentação diferente ou 
utilizo uma nova textura, 
como no Red Velvet Mous- 
se —explica. 
A chef conta que já for- 

mou mais de três mil alu- 
nos. Em 2019, para se aper- 

feiçoar, fez um curso de 
confeitaria, gelateria e 

chocolateria no Italian Cu- 
linary Institute for Foreig- 
ners (ICIF), na Itália. 

— Sempre gostei muito de 
comer doces, e tinha curio- 
sidade de saber como eram 
feitos. Aprendi a fazer torta 
de limão aos 7 anos, com a 
minha avó. Mais velha, eu 

fazia as sobremesas dos al- 
moços de família e, quando 

estava na faculdade, come- 
ceiavender pães de mel. Na 

primeira semana vendi 50 e 
na segunda já foram 300. 
Larguei a faculdade no 8º 
período para me dedicar à 
confeitaria —recorda. 
Há seis anos no mercado, 

aempresa familiar Coralina 
Bolos, outra com loja em Ja- 
carepaguá, tem mais de 40 

opções em seu menu. Que 
também está sempre se re- 

novando, com releituras de 
sabores tradicionais. 
—Minha mãe é quem faz 

as receitas. Eu cuido da 
parte do marketing; e meu 
irmão, da administração. 
Ter um negócio não é fácil, 

e precisamos o tempo todo 
nos reformular. Além da 

loja, vendemos pelo iFood, 
no varejo e no atacado e 
distribuímos produtos pa- 
ra alguns cafés da cidade. 
Por isso, estamos sempre 

mudando — conta a sócia 
Fernanda Vilas Bôas. 

Ela observa que nem to- 
do mundo come doces no 
dia a dia, motivo pelo qual 
as datas especiais são tão 
importantes para esse ni- 

cho do mercado. 

— As vendas no Natal cos- 
tumam ser duas vezes maio- 
res. Sempre lançamos um 
novo produto, Este ano, 
apostamos em uma nova li- 
nha de pavês, que são pela- 
dos e combinam com o ca- 
lor, Lançamos também uma 
linha de doces para presen- 
tear, Tudo é pensado, cada 
detalhe, do doce até a emba- 

lagem. Estamos oferecendo 
também sobremesas que 
antes eram vendidas em 
porções individuais em ta- 

manho família — detalha. 
Fernanda conta que ela, 

amãe e o irmão estão sem- 

preestudando o mercado: 
— [Isso é necessário para 

sejamos atrativos. Pega- 
mos as tendências e junta- 

mos com ideias em que 
acreditamos. Na Páscoa, 
por exemplo, fizemos ovos 
com releituras das tortas 
mais vendidas. 
Mesmo com as novida- 

des, há duas tortas que 

sempre estão no cardápio 

de Natal da Coralina Bolos. 
A panetone, que leva três 

camadas de chocotone 

com creme belga, ganache 

e confeitos dourados, e a 
rabanada, uma receita da 

família feita no forno, com 
pedaços de pão, leite con- 

densado e um toque cara- 
melizado de canela. 
— Essas duas fazem mui- 

to sucesso e só vendemos 
nesta época do ano — afir- 
ma Fernanda, 
Camila Araújo, sóciaecria- 

dora da Mia Cookies, que 
nasceu na Barra há cinco 

anos, conta que um produto 
diferente só nasce se ela 
acreditar em seu potencial. 
Não entra na loja nada que 
ela não fizesse dentro de sua 
casa, garante. No Natal, seu 
carro-chefe são os cookieto- 
nes, desenvolvidos em 2018. 
— Somos bem tradicio- 

nais, e procuro ser fiel à re- 
ceita americana, mas esta- 



Mimos. 

A Coralina 

Bolos (acima) 

lançou este ano 

uma linha de 

doces para 

presentear, 

assim como a 

Mia Cookies (ao 

lado), onde o 

cliente escolhe 

com que 

artigos quer 

preencher a 

caixa 

mos sempre com novida- 
des. Começamos com os 

cookies e depois vieram o 

pavédecookie gelado, ator- 

tadecookieeoutros doces. 

Este ano, a marca lançou 
uma caixa de presentes 

que o cliente decide como 
preencher. 

POTES DE DivULGAÇÃO 
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— Os cookietones já são 
venda certa, mas é preciso 

inovar a cada ano. As pes- 

soas escolhem que doces 

querem colocar nas caixas. 
Há essa demanda de levar 
os cookies para presentear, 
e não apenas consumir na 
loja — explica. 

CONHEÇA O ESPAÇO PONTAL: SUA NOVA CASA 

DE FESTAS NO RECREIO DOS BANDEIRANTES! 
Um novo conceito de festas e eventos que reúne paisagismo, arquitetura e 

estrutura integrados à natureza do Recreio dos Bandeirantes 

O ESPAÇO PONTAL É O LUGAR PERFEITO PARA VOCÊ REALIZAR: 
Casamentos | Bodas | 15 anos | Formaturas | Corporativo | Infantil | Churrasco 

E contatogespacopontal.com.br 
fam) www .espacopontal.com.br 

(E) Gespacopontal 

R. Wilfred Penha Borges, 347 | Recreio 
Teis.: (21) 3802-5041 (21) 97812-9598 O 



PECIAL NATAL / COMÉRCIO 

Compre, ganhe e se 
divirta no shopping 
Últimos dias de campanhas promocionais 

Erro menos de uma 
semana para o Natal, os 

consumidores que deixa- 

ram para fazer as compras 
do período em cima da ho- 

ra ainda têm chance de en- 
contrar promoções em 

shoppings da região. Além 
de prêmios, os centros co- 
merciais buscam atrair os 

consumidores caprichan- 
do nas atrações culturais. 

No ParkjJacarepaguá, 

shopping da Multiplan 

inaugurado no Anil em 
novembro, a cada R$ 350 

em compras, gastos até o 
dia 24, os clientes levam 
um panetone trufado Ko- 
penhagen e ganham um 
número da sorte para 
concorrer a um carro Ni- 
vus zero quilômetro, Para 

isso, devem cadastrar as 

E f h | () enc a 

Trabalhamos com uma linha completa de móveis rústicos e produtos em 

madeira de demolição, com lotes promocionais de móveis padrão = soh 
medida - para bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. 

Segunda a Sexta: 08h - 18h 
Sabado: Bh - 14h 

21 98862-053700/21 96756-B278 O 
1 2199901-1851 6.  Curicica/lacarepagua 

E) armazemeusticomoveis | (6) armazem rusticomoveis | armazemrustico.com br 

21 3145-5550 

notas fiscais no apl icativo 

Multi. Quem doar dois 
quilos de alimentos não 

perecíveis ganha quatro 
números dasorte. O brin- 

de pode ser retirado nalo- 
ja da promoção próximo 
ao Centro de Eventos, no 

piso L2, onde também po- 
derãoser entreguesos do- 
nativos, O sorteio será no 

dia 29. 

Até a véspera de Natal, 
as crianças poderão parti- 

cipar, das 10h às 22h, no 
piso Ll, em frente à loja 

Renner, da oficina gratui- 

tade cartinhas personali- 
zadas para o Papai Noel. 

O bom velhinho também 
está disponível para foto- 
grafias de segunda a sex- 
ta-feira,a partirdas 14h;e 

aos sábados, a partir das 

mess nho: 

DE QUALIDADE! 1 
o 

vendas Barmazemrustico.com.br 

contato armazemrustico.com.br 

Est. dos Bandeirantes, 4695 - 

ParkJacarepaguá. De hora em hora, árvore de Natal tem 

show de luzes sincronizadas com repertório natalino 

10h. Até 6 de janeiro, os 
pequenos também po- 
dem se divertir, gratuita- 
mente, nas xícaras girató- 

rias instaladas no piso L3, 
das 10has22h. 
Outraatração do Parkla- 

carepaguá é a Arvore de 

Natal de 50 metros de al- 

tura e toda iluminada com 
cordões de LED, cujo aces- 
so é pela Estrada do Enge- 
nho D'Água 199, entrada 
D do estacionamento. 

Também atéo próximodia 
6, ela terá, todos os dias, 
um show de luzes com 
centenas deefeitos visuais 
sincronizados com um re- 

pertório natalino. Serão 

sessões de dez minutos de 
duração, em horários de- 
terminados: 19h, 20h, 

21he 22h. 
Ainda no shopping re- 

cém-inaugurado, até 30 de 
dezembro estará em cartaz 

a mostra gratuita Classic 
Cars, que reúne cerca de 
70 automóveis clássicos 

icones do design automo- 
bilístico, como Fusca, Cor- 

cel, Opala e Galaxie. A se- 
leção inclui automóveis 

nacionais e importados, 

fabricados entre as déca- 
das de 1910) e 1990. 
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SPECIAL NATAL / COMÉRCIO 

Espaço para a 
solidariedade 
Shoppings promovem campanhas de doação 

o BarraShopping, tam- 

bém da Multiplan, a ca- 
da R$ 600 em compras, até 

odia 24, os clientesganham 
um número para concorrer 
aum Nivus zero quilôme- 

tro e a um vale-compras de 

R$ 5 mil. Para participar, 

assim como no ParkJacare- 
paguá, devem cadastrar as 

notas fiscais no aplicativo 
Multi. A maioria das lojas 
participa da promoção. 

A decoração deste ano é 
resultado de uma parceria 
coma Disney para celebrar 

os 40 anos do shopping. O 
projeto inclui cenários ins- 

pirados nos personagens 
mais famosos da Disney na 
Praça de Eventos, que con- 

ta com uma réplica gigante 
do Mickey. As princesas 
Moana, Ariel e Rapunzel 
têm um espaço dedicado a 

elas na Praça C&A, no Ni- 
Ei VULGAÇÃO 

Recreio 

Shopping. À 

decoração é 

inspirada no 

“Mundo Bita, 

desenho 

musical que é 

fenômeno entre 

as crianças 

Venha saborear deliciosos pratos e desfrutar 

de todo conforto e segurança em um dos nossos 
hotéis no Rio de Janeiro. 

Jantar de Natal - 24 dez | 20h30 à 1h 

Ceia de Reveillon - 31 dez |2lhas 2h 

Escaneie o QR Code e 

contra a programação 

completa em nosso ste: 

windsorhoteis.com 
| Windsór 



EAVULGAÇÃO 

Metropolitano. Personagens do pocket show "Mágico de Oz”, que será apresentado no shopping hoje e quinta 

vel Lagoa. Os fãs de “Star 
wars” também têm um 

momento especial no 
lounge da Portaria À, com 
uma nave Millennium Fal- 

con e uma árvore com tú- 
nel desabres de luz. 

No VillageMall, a cada 
R$ 900 em compras, até o 

dia 24, o consumidor tem 
direito a um sabonete li- 
quido Trousseau das fra- 
rea rosé ou green, O 
rinde pode ser retirado 

no Lounge MultiVocê, no 
piso L3 e é limitado a dois 
por CPE. Além disso, o cli- 
ente recebe um número 

para concorrer a um vale- 
compras de R$ 200 mil. 
Para participar, também 

deve-se cadastrar as notas 
fiscais no aplicativo Multi. 

No Américas Shopping, 
ocliente pode escolher en- 

treum panetone e um cho- 
cotone da Casa Suíça a ca- 

da R$ 400 em compras. Os 
clientes ganham também 
um número para concor- 
reraum Jeep Renegade. 
A decoração de Natal, 

inspirada no personagem 
Sonic, proporciona uma sé- 

rie de aventuras gratuitas 

ao público de 4a 12 anosaté 
o dia 24, Entre as atrações, 

há uma minitirolesa que dá 
aos pequenos a sensação de 
ser o personagem mais rá- 
pido do mundo no universo 

dos videogames, As crian- 
ças podem se divertir em 

um circuito com paredes de 
escalada, tobogãs e mini- 

golfe, no piso L1. 

O centro comercial faz 
uma campanha de arreca- 

dação de roupas e brinque- 
dos. As doações, destinadas 

a famílias em situação de 
vulnerabilidade que vivem 

na região, podem ser feitas 
até o dia 24 na loja Ação So- 
cial Recreio, no 2º piso, das 

10h às 22h, 
O Fashion Mall, em São 

Conrado, também promo- 
ve uma ação solidária, Re- 

colherá, até o dia 24, doa- 
ções de alimentos não pere- 

cíveis para destinar à ONG 
Família na Mesa, que aten- 
de moradores da Rocinha. 

Os pontos de arrecadação 
estão instalados ao lado da 

decoração natalina Oficina 
do Papai Noel, no piso L1, e 

na Sala Prime, no L2. 
No Via Parque e no Re- 

creio Shopping, os clientes 

ganharão um número para 
concorrer a um Jeep Rene- 

gade a cada R$ 350 em com- 
pras. A campanha vai até o 

dia 24,eosorteioseráno dia 
29. Os participantes tam- 

bém podem trocar as notas 
fiscais por um panetone da 
Casa Suiça. Até a véspera de 

Natal, as crianças têm ainda 
a chance de brincar numa 

roda-gigante de dez metros 
de altura, no Via Parque, e 

num tobogã de 22 metros, 
no Recreio Shopping. 

No Metropolitano, todos 
os clientes que consumi- 

rem acima de R$ 300 até o 
dia 24 poderão trocar suas 
notas fiscais por um panet- 

tone com gotas de chocola- 
te. O público também pode 

assistir, hoje e quinta, às 
16h, na Praça de Eventos, à 

apresentação teat ral “O 

Mágico de Oz” 

Os shoppings terão horá- 

rios especiais nos dias 24 e 
25 dedezembroe 1ºe2 de ja- 
neiro. Para consultá-los, 
basta acessar os seus sites. 

Como o já apreciado Açai 18% de sólidos, a 
Liga do Açai oferece também outros 

produtos do norte, como os gelatos, picolés, 
sorvetes, e até peixes e pescados em geral. 
Oferecemos também produtos sazonais 

como o Panetone de cupuaçu com castanha, 
para as festas de final de ano. 

Peça em casa os deliciosos sorvetes 
do Norte para completar a sua ceia de Natal! 

Muito mais sabor para você. Sem glúten! 

São diversos sabores : 
«Cupuaçu «Graviola «Castanha do 

Pará «Chocolate amazônico «Mestiço 
*“Bacuri «Pai D'égua e outros 

REFRESQUE O SEU VERÃO 
APROVEITE À PROMOÇÃO; 

LEVE UMA CAIXA DE PICOLE 
COM 40 UNID. 

Ea 

Panetone de cupuaçã 
com castanhas do Pará 

NT. sa 
à iu Ei > 

Liga do Eça 
v Au. Henrique Valadares 41 | Loja A | Centro 

= il) quo ATa 

e produtosdonar Le comer 

ACEITAMOS TODOS 05 CARTÕES 

TEMOS DELIVERY 



"MeB 4 
— ESTAMOS DE CASA NOVA 

(DOWNTOWN, BLOCO 21 €, SALA 203) 

Um espaço novo , moderno e respeitando todas as exigências 

necessárias para um atendimento seguro e confortável. 

* Atendimento Personaliz ado + . Avaliação diterendada 

ww-mebfis: api. | 

“Direção: Maurício Bity 
Fisioterapeuta - Crefito 31751-F 

Tel.: (21) 2491-4354 « (21) 99971-8685 
ESTACIONAMENTO 

* FISIOTERAPIA 

per 

da fala ex Iú mpreensão 

5) 2253-265] = 9592-2979 + 
Centro Auditivo Atend.: Barra da Tijuca 

Shekhynah Centro - Madureira 

RONOMIA / NOVIDADE 

A primeira sanduicheria 
de pescados da cidade 
Thomas Troisgros lança nova marca, a Marola, com casa na Olegário Maciel 

m dos carros-chefes é 

uma adaptação do tradi- 
cional fish & chips inglês: 
peixe do dia envolto por 
massa de tempura à base de 

cervejaeservidoporcima de 
chips crocantes de batata 

com vinagre, acompanhado 
de molho tártaro. Outro é o 
De Fumado, inspirado no 

Lox Bagel americano; fatias 
de salmão defumado servi- 

das em pão pretzel com cre- 
am cheese, picles de cebola 

roxa, molho da casae rúcula, 
Mais uma criação do chef 

Thomas Troisgros, a Marola, 

primeira sanduicheria de 
pescados da cidade, abre as 
portas este fim de semana no 
número 366 da Avenida 

Olegário Maciel, na Barra, 
com a missão de conquistar 

a clientela carioca com uma 
proposta diferente. 
— Acho até curiosonãoser 

tão comum. Moramos em 
uma cidade de praia, e o cari- 

oca tem conexão com o mar, 

PULGA ÇÃO TONS RAMGEL , i e doe 

De Fumado. Sanduiche inspirado no Lox Bagel americano 

Estamos acostumados a co- 

mer alimentos frescos. Olha 
como pratos como ceviche e 
poke fazem sucesso. E ainda 
temos um movimento de 
pessoas que estão diminuin- 

do o consumo de carne ver- 
melha. A Marola chega para 
suprir essalacuna, com relei- 
turasde sanduiches clássicos 
usando peixes e frutos do 
mar —diz Troisgros, filho de 
Claude e chef executivo do 

Grupo TT., que tem ainda as 

marcas TT. Burger, Três Gor- 

dos (de smash burgers) e 
Tom Ticken (de petiscos à 
base de frango). 
Os pescados servidos na 

casa, que tem cozinha aberta 

e mesas na calçada, são for- 
necidos por outra marca tra- 

dicional, a Frescatto, parcei- 
rado negócio. O salão funci- 
ona do meio-dia à meia-noi- 
te, e a Marola também inves- 
te em delivery, pelo telefone 
(21) 96458-8675. 

a” 7 Barra: Av. Afonso Arinos de Melo Franco, 222 - Sala 319 - Bjoco 2 8 | Barra Prime e Tel. 2429-3392 

BM ipanema: R Visconde de Pirajá, 550 / 1409 | Tels: 2540-6433 « (4 

WE EM e EMAGRECIMENTO: a Acupuntura do Emagrecimento é uma técnica eficaz, segura e confiável, 067 e ACUPUNTURA AURICULAR 

-. Está com dores? Excesso de peso? 
centeio CENTRO DE ACUPUNTURA CHINESA PROF. LIU E JANE 
Fedesat o! Profº Liu com 40 anos de experiência e Profº Cheng Jane acupunturistas conhecem as mais antigas terapias chinesas. 

Media e ACUPUNTURA TRADICIONAL: auxilia em tratamentos dos problemas de coluna (cervical e lombar), ombro, joelho, tendinite, 
paia nervo ciático, dor de cabeça. 
sina * ACUPUNTURA: com 5.000 anos de Medicina Chinesa também auxilia nos tratamentos de insônia, coração, pressão alta, 

td diabetes, hemorroida, mau funcionamento do intestino, prisão de ventre, menopausa, stress, depressão, 

dg E ansiedade, gravidez, estômago, tonteira, paralisia facial, derrame facial entre outros. 

| www.acupunturaliuejane.com.br 

) 98621-6988 | 96477-8943 - Urgência | 99674-1976 
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LAR SÃO JUDAS TADEU 

Aqui o amor continua... 

A Terceira Idade Exige Mais do que Atenção e Carinho 
Quando chegamos a uma idade avançada, precisamos de cuidados 
especiais, da mesma forma que precisávamos de carinho e atenção 
especiais quando éramos pequenos e indefesos. 

TEMOS PACOTE PARA FERIADOS E SISTEMA DAY CARE ,ss 

Suítes c/ Varanda + Enfermagem 24 horas * Capela » Assistência Médica » Jardim » Sala de Leitura 
Fisioterapia * Nutrição * T. Ocupacional 

Responsável Técnico: Dr. André Santos Felix 
262993-6 / CRM huridico: 572106785-0 

Hospedagem para 3º idade 
Rua Samuel das Neves, 400 - Jacarepaguá - Tels.: 3392-8292 / 2424-7843 

Visite nosso site: www.casaderepousosaojudastadeu.com.br 

O CENTRO GERIÁTRICO FERNANDES E LOPES Deseja a todos um NATAL e 
um ANO NOVO, repleto de... PAZ.... SAÚDE... PROSPERIDADE, FÉ, 

ESPERANÇA, GRATIDÃO, AMOR E AMIZADE. 

Moradia e hospedagem com atendimento 
de excelência pas terceira idade. 

ONHECER 
AGENDE SUA VISITA PARA NOS E

 | 

COMPROMISSO E AMOR AO SEU IDOSO EM PRI
MEIRO LUGAR! 

e..." 

DT E E AL: 
... fo) 

* Granitos Importados e Nacionais 
* Soleiras * Peitoris + Box 
* Fechamento de varandas em 

cortina de vidro 
* Vidros jaleados, bisotados e laminados 

É bem! Daqui Tel.: * 2534-4310 | Av. Ten. Cel. Muniz Aragão, 2362 - Anil | 

O GLOBO alvoradamarmores E yahoo.com.br 

O 2445-4995 / 2445-4985 
S 99978-3331 
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ARTES É ANTIGUIDADES 

COMPRO JOIAS EM OURO | 
E ANTIGUIDADES 

e Quro e Quadros 
e Prala e Esculturas 
e Arte sacra e Faqueiro, bandejas 
e Objetos em porcelana e outros... 

Avaliação com honestidade e responsabilidade. Pagamento à vista. 
Compare preços e confira. Compramos antiguidades e joias, 

com experiência há 27 anos no mercado. Preço justo. 

- Cortinas e Rlackouis rh medida Reforma de Sofá, Restauração, Especialização em Molas, Fabricação, 
* Cortimas Roita € Romana Atendemos: Modificação sob medida, Lapas, Cortinas, Colchões, 

) pmrdia e Sn Non Persianas € Papel de Parede (venda e colocação) | 
« Paptis de Parede & Feriados Parcelamos em todos os cartões de crédito ou no cheque. Levamos a máquina até você! (es 
« Enrótanme Vertiéale & Harigonina 

* Entotamenito de Bojo E Cadeiras 

| Capas de Solás e Catieirar 

| Ficia cortinas | ciaceninas comb 

2580- 9575/ 99915-4702 / 99915-4705 

É) 2mmdecoracao com.br McontatoB2mmdecoracoes com br EE] 2mm decorações ) 
| o e Rã 2mm decoracões 

fd 1 = 96488-1549 E ss — a | 
filas MUDANÇAS E TRANSPORTE 

INSUL FILM: EVOLUTION > '* (MARCELO MUDANÇAS GF 
|| PERSIANAS E REDE DE PROTEÇÃO | DESCONTO DE ATÉ 20%. =, - Eniregamos Caixas com Anecedência 20 de | 
| cases rd rebã com Srgrenanto grátia à “PB | bemOaqui tel: 2534-4310 E ee Meriáncia 

| 62241-37214 B642-AT02 O ixaitnmes cartão decrádio e FI O Td da Parcelamos 
especializados em alé 

= Ea E E MN = 3065-0770 1/99 3 107 | 1659-6948 aa NIDA 

bem9aqui Tel.: 2534-4310 ) [1] = bemOaqui ts. 2534 ato 
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UNIVERSITY america Latina 

RANKINGS 

PROFISSIONAL PUC-RIO 

UMA NOVA ETAPA NA SUA CARREIRA 

CONHEÇA OS 3 CURSOS: 

ENGENHARIA URBANA 

E AMBIENTAL 
Desenvolver uma visão ompla e multidisciplinar de um modelo de 

desenvolvimento sustentável para os cidades brasileiras, integrando 

conhecimentos de diferentes dreas, O curso de dupla diplomação é 

associado com a Technische Universitat Braunschweia, Alemanha. 

O! ANÁLISE E GESTÃO DE 

E POLÍTICAS INTERNACIONAIS 
Criado para capacitar os seus alunos para o exercício profissional na área 

de Relações Internacionais, Seu curriculo combina fundamentos conceituais 

e habilidades analíticos à prática profissional. 

Za LOGÍSTICA 

Reconhecida globalmente como um fator de competitividade nas empresas, 

o Logistica tem tido uma grande expansão nos últimos anos. O objetivo é 

formar profissionais aptos o analisar, elaborar novas técnicas e resolver 

questões referentes a sistemas logisticos. 

CCE.PUC-RIO.BR 

MESTRADO 

mes 
010) tra 

do 

INSCRIÇÕES ABERTAS 

1º semestre de 2022 

0800 970 9556 (O) (21) 97658-6094 6 ccepucrio 
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F 'refeitura processa 

cantora Simone por 
globo com br divida no IPTU 

URBANISMO 
PROTEÇÃO 
DE IMÓVEIS 
É IGNORADA 
EM SÃO 
DOMINGOS 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
apura responsabilidade do 
município na fiscalização de 
obras que alteram casarões em 
área de preservação; prefeitura 
afirma que construções 
estão embargadas mamas 

CAMPO DE SÃO BENTO 

Parquinho 
reabre após 
três meses 
PÁGINA? 

"DEMOCRACIA EM DISPUTA ag 

Mostra no 

MAC sofre 
ataques 
PÁGINA B 

Sebos de livros seguram crise, à espera da reabertura da UFF 
FOTO: ROBERTO MOREVRA 

MEMÓRIA DO ESPORTE 

Museu virtual . 
faz ações 
presenciais 
PÁGIMA 9 

Cartós Mônaco folhela um exemplar nasua Livraria ideal, na Rua pelomenos um evento de lançamento de livro por semana. Mui- 

Visconde de ltaborai, no Centro. um dosestabelecimentos cultu- tos professores usavam o local como fonte de pesquisa. E isso 

raisafetados pelo fechamento do comérciodurante a pandemia trazia todo umiluzo", diz ele, Adroaldo Garam, donoda livraria 

de Covid-19, A crise atingiu às pequenas livrarias e 05 sebos nibe- sebo Panorama, na Rua José Clemente, Lambém no Centro, res- 

roienses, que. segundo estimativas, perderam cerca de 60% do saltaque êacirculação de pessoas que movimenta o setor. Am- 

movimento em comparação ao periodo pré-pandêmico. “Senti- bos torcem peia volta das atividades presenciais na UFF, jáque 

mos uma queda considerável nas compras e vendas. Agui havia professores e alunos são o seu principalpúblico. PÁGINA & 

Sua família precisa de mais espaço? 

Selecionamos alguns imóveis que vão resolver isso! 

E, Omi 

Apartamento com ótima Excelento apartamento em prédio Excelente cobertura em Magnífica cobertura linoar com 

localização, próximo a praias com ótima localização condomínio do luxo frento total para o mar 

Ingá | Rua Tiradentes Sho Francisco | Avenida Rul Barbosa tupu | Rua Sevita Sosa Ritrelro Lhraritas | Proa da Charitas 

Proporcione o melhor para sua família. Escolha a loja mais próxima de você e ligue já! Aponte sua camêra aqui 

; | confira uma seleção de casas 
icaral Jardim Icaraí Região Oceânica Maricá li A tra AR 
Praia de Icaral, 177 Eua Dominques de Sa. 200 Est. Francda Cruz Nunes, 56h45 Rog. Em ámaral Peixoto, Eml3 

211 27031000 (Zn 2703-616] (21) 3B03-0% 00 (21) 3731-6900 
e coberturas feita para você! 

spinimoveis. com/ato-padrão 
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Parquinho de diversões * 
volta a funcionar no 
Campo de São Bento 
Tradicional atração infantil, que estava interditada há três meses, 

foi liberada pelo Corpo de Bombeiros na última quarta-feira 

LEONA RI! SCYMEE 
emana sandra agito exe br 

Desse" recebero aval do 

Corpo de Bombeiros, o 

tradicional parquinho de di- 
versões do Campo de São 
Bento voltou a funcionar na 

última quinta-feira. À atra- 

ção estava interditada há 
quase três meses devido à 
umacidenteocorrido emse- 

tembro. Os responsáveis pe- 
los brinquedos chegaram a 
organizar um abaixo-assina- 

do pedindo a volta do parque 

e obtiveram apoio de 450 

moradores. 

Instalado há décadas no 

Campo de São Bento, o par- 
quinho tem atualmente 

cinco brinquedos: um car- 

rossel de cavalos, um de car- 
racinhas, um de elefantes, 

uma pista com carrinhos 

paracrianças de até 6anose 
outra para os maiores, O in- 
gresso para cada brinquedo 

custa R$ 5. Terezinha Alves 

da Cunha, responsável pelo 
parquinho, disse que orga- 
nizou o abaixo-assinado pe- 

dindo a volta das atrações 
porque teve dificuldades 
para conseguir a liberação 
dos Bombeiros. 

— Cumprimos todas as 

exigências. faltava só a visto- 
ria dos Bombeiros, mas eles 
não vinham; foi aí que tive- 

mos a Ideia. Antes de con- 

cluir o abaixo-assinado, a 

vistoria aconteceu, Pela 
quantidade de gente que se 

mobilizou, pudemos ver o 
Re o parquinho é queri- 
q, Isso mostrou que ele está 

na memóriaafetivade muita 

Morro do Gragoatá: previsão de 
edificações em PL não é explicada 
Zoneamento proposto pela prefeitura prevê até seis pavimentos no local 

LÍVIA NEDER 
Ruiz cederiogioõo vom br 

manutenção da possibili- 

dade de arruamento no 

Morro do Gragoatá, prevista 
na lei municipal que criou a 

área de proteção ambiental 

po local, e à recente zonea- 

mento proposto pela prefei- 
tura, no Projeto de Lei de Uso 

e Ocupação do Solo. que tra- 

mitana Câmara e prevê edifi- 

cações de até seis pavimen- 
tos na área, está sendo discu- 
tida por ambientalistas, 

membros da UFF, que tem a 

posse do terreno, e parla- 
mentares da oposição, 
Em outubro, à reitor An- 

tonio Claudio Lucas da Nó- 
brega se reuniu com o pre- 
feito Axel Grael para tratar 

do projeto de apropriação 

do Morro do Gragoatá, que 

está sendo desenvolvido em 
parceria com a prefeitura. 
Na ocasião, ele frisou não 

prever construções: 

“A imiciativa reúne susten- 

tabilidade, arte, educação, 
ciência e natureza e cultura 

para o espaço, além de pre- 
servar a área em Loo, PEs- 

peitando a vegetação local e 

os projetos ambientais de- 

E 

Diversão. Observadas pelo cperador do 

gente —diz Terezinha. 

O parquinho estava interdi- 
tado desde 19 de setembro, 
quando uma cabine do carros- 

sel de elefantes se desprendeu 
do eixo principale colidiu com 
a grade de segurança do brin- 

quedo. De acordo com o Cor- 

senvolvidos pela UFE. Im- 

portante ressaltar ua pro- 

jeto não prevê edificações, 

sejam residenciais ou co- 

merciais, em preservação € 
cuidado ao local” divulgou a 
UFF, em nota. 

Em reunião promovida na 

Câmara pela Comissão de 
Saúde e Bem-Estar Social, 

na semana passada, à pro- 

fessora de Arquitetura e Ur- 
banismo da UFF Louise Lo- 
mardo fez uma apresenta- 

ção sobre a importância da 

proteção ambiental do Mor- 
rodo Gragoatá. 
Presidente da comissão, o 

vereador Paulo Eduardo 
Gomes (PSOL) está elabo- 
rando emendas ao PL para 

ampliar a proteção do local. 

Rua do Pé Pequeno tem falta d'água constante 
Moradores do alto da Maricá sofrem com desabastecimento e estão há mais de um mês com torneiras secas 

M oradores da Rua Mari- 

cá, no bairro Pé Peque- 
no, vêmsofrendocom cons- 

tantes episódios de desa- 

bastecimento de água, Há 
mais de um mês não chega 
uma gota fRds Casas ue fi ” 

cam no alto da rua, uma das 

mais íngremes da cidade, 
comvista paraaZonaSulea 

Bala de Guanabara. 

Antes, às casas do alta só 

recebiam água aos sábados, 
e muito pouça, o que já era 
motivo de reclamação. Ago- 

ra nem isso. Na semana pas- 
sada, até casas do meio da 
rua, que não sofriam tanto 

com o desabastecimento, 
deixaram de ter forneci- 
mentona segunda enaquar- 
ta-feira, dias em que nor- 

malmente a água entrava. 

— E um descaso absurdo. À 
gente reclamae dizem que es- 
tá tudo normal ou que já vão 

normalizar, enunca normali- 
zam. Só estou com água por- 
que consegui um carro-pipa, 
mas muitos moradores não 

Co nSeguirram — Conta d me- 

rendeira Evelyn da Costa. 

Em nota, a Águas de Niterói 

alega que houve um problema 

na bomba que abastece o lo- 
cal, mas que o reparo já foi fei- 

ta. “A concessionária val ervi- 

ar uma equipe para verificar o 
abastecimento. Em caso de 
dúvidas ou solicitação de car- 

ro-pipa, a empresa pede que 
os clientes entrem em contato 

pelos canais de relacionamen- 
to”, diz. (Lívia Neder) 

Domingo 19122021] O GLOBO 

pode Bombeiros, no acidente, 

lovelina da Silva, de 62 anos, 
foi socorrida e precisou ser en- 
caminhada para o Hospital Es- 

tadual Azevedo Lima, no Fon- 

seca. Elareceheu altanodiase- 
guinte. Umacriança que usava 

o brinquedo na ocasião não 

— Precisamos de um Par- 
que Natural Municipal ali 
para realmente dar um fimá 
ânsia da especulação imobi- 
liária e fazer com que a UFF, 
proprietária do morro, pos- 
sa ter tranquilidade para re- 
alizar projetos educacionais 
e pesquisas científicas. 
Queremos o apoio da reito- 

ria para essa proposta, reti- 
rando a possibilidade de ar- 
ruamento, não autorizando 

a zo Grs posto pe- 
la prefeitura. Além da pauta 
ambiental, há uma exigên- 
ciada Aeronáutica que deve 
ser observada. A segurança 
dos voos, tanto do Aeropor- 
to Santos Dumont quanto 
do Tom Jobim, depende dis- 

so—disseo vereador. 

dg 

=: 

brinquede, cnanças brincam no carresse de carroenhas 

precisou ir para o hospital, 

A prefeitura já havia auto- 
rizadoa reabertura do par- 
que há algumas semanas. 

Faltava o aval do Corpo de 
Bombeiros, que foi dado na 
última quarta-feira após vis- 

torta nos equipamentos. 

Em nota, a prefeitura não 

explicou por que manteve a 
possibilidade de edificações 
na área e afirma que já há 
uma decisão judicial em re- 
lação ao Morro do Gragoatá. 
“A área passou paraa UFF. A 

administração municipal 

estáem tratativascomauni- 
versidade para a implanta- 
ção de um projeto sustentá- 

vel, elaborado pela própria 
UFF, para o local. O prefeito 
Axel Grael reitera que rece- 
beu o reitor da UFF, que o 
apresentou Ú proje Ló COM 

fins educacionais e turisti- 
cos. de baixissimo impacto 

na paisagem. À prefeitura 
vai apoiar e contribuir para 
avançar com a iniciativa”, 

dizanota. 

Vista de cima. Casas à parbir desse trecho mais alto da rua estão sem água 

Estar: DA Bm Cairo Filho (on ione Fogiobo com br] Editora assistentes edição am -Rne: Lian Fortanões (bhissbagicha com &r) Diagramação: Gustáea Amato, 

Teletones: Redaçõe: 2534-5000, 152€5/3 2 Publicidade: 2554-4055. Faturamento: 2534-5484 Corbdiio! 2578-5860 Endeseço: Rua Marquês de Pornbio 25, 4º seus: CEP DSO Emnadt uandtersiagioto com by 

pese os salões de 

festas e ed nd nri o 

QUGLltorLo 

do Clube Central 

A melhor vista e os melhores 
espaços para celebrações e 

eventos corporativos em Niterói 

Sede social (Praia de Icaraí) 

Central Prime (Rua Ator Paulo Gustavo) 

Agenda aberta para 2022 

7 clubecentralG)gmail.com 

CLUBE CENTRAL 



Õ GLOBO | Domingo 19 12 2071 [3 Niterói 

Imóveis descaracterizados em São Domingos 
Casarões em Área de Preservação de Ambiente Urbano, com fachadas protegidas por lei, são alterados. Ministério Público 

investiga responsabilidade do município na fiscalização das obras; prefeitura diz que construções estão embargadas 

LEONARDO SOTHRE 
Esnerdo entre agiaso com br 

] nseridos na Área de Pre- 

servação de Ambiente 

Urbano instituída pela lei 
municipal em vigor desde 
2002 que estabelece o Pla- 

no Urbanístico para a regi- 

do das praias da baia, casa- 
rões centenários em São 

Domingos tiveram à fa- 

chada e as estruturas com- 

pletamente alteradas du- 
rante a pandemia. O Mi- 

nistério Público do Estado 

do Rio (MPR]) investiga à 

responsabilidade do mu- 
nicipio na fiscalização das 

intervenções. À prefeitura 

alega que as obras estão 
embargadas, mas morado- 

res denunciam que, em 
uma das casas, as ativida- 
des acontecem de forma 

clandestina, durante as 

madrugadas, nos feriados 
e nos fins de semana. 

São pelo menos dois ca- 

sarões descaracterizados 

no bairro. Ambos perten- 
cem à empresa Dia mond 

Empreendimentos Hote- 

leiros e Residenciais LT- 

DA. Um dos imóveis ficana 
Rua Passo da Pátria 53. 

Desde novembro do ano 

passado, a prefeitura aluga 
o espaço para abrigar pes- 
soas em situação de rua. 
Sem explicar o motivo da 

opção pela locação do imó- 
vel irregular, o município 

diz que a construção foi 
multada duas vezes, é em 

anibas as ocasiões Foi de- 

terminada a suspensão das 

obras. Aoutracasa Gui LEVE 

a estrutura alterada fica a 

280 metros da primeira, na 

Rua Guilherme Briggs 5. 
Este imóvel também está 

com a obra embargada. A 

prefeitura informa que 

uma equipe de fiscalização 
da Secretaria municipal de 

Utbanismo e Mobilidade 

esteve lá na última sexta- 

feira e não encontrou irre- 

gularidades. No entanto, 

moradores dizem que a 

obra é feita às escondidas. 
— Eles estão trabalhando 

por dentro da casa, e não é 
possível ver de fora, Os pe- 

dreiros chegam à noite. 

Descarregam material pela 

manhã, bem cedo, ounos fe- 
riados e fins de semana. As- 

sim, conseguem bular a fis- 

calização — conta um vizi- 
nho do imóvel que pediu pa- 

ranão ser identificado. 

INQUÉRITO EM ANDAMENTO 
Titular da Promotoria de 

Justiça de Tutela Coletiva de 

Detesa do Meio Ambiente 

do Núcleo Niterói do MPR] 
e responsável pelo inquéri- 

to E apura a responsabili- 

dade da prefeitura na fiscali- 
zação da obra na Rua Passo 

BOHERTO CRE AA 

da Pátria, o promotor Paulo 
José Sally diz que tomou co- 

nhecimento da mudança na 

fachada da casa na Rua Gui- 

lherme Briggs após o conta- 
toda re po it agem. 

— Oiciamos a prefeitura 

pedindo explicações sobre 
a fiscalização da obra na 

Passo da Pátria e demos 

prazo de 30 dias para res- 

ponderem, oqueaindanão 
ocorreu. Agora, oficiamos 

novamente indicando as 

advertências previstas na 
lei ea possibilidade de o 
gestor público responder 

por elas caso não tome pro- 
vidências — diz o promo- 
tor. — O inquérito foi aber- 

Se passar férias no Portobello Resort já é incrível, imagina morar aqui! 
Casas, terrenos, ampla estrutura, lazer, marina, aviação, natureza e muito mais! 

Lotes à venda - 21 2789-8063 

Fora dos 

padrões. 

Limável 

certenano da 

Rua Guilherme 

Brigpsá 

(de muro 

amarre. à 

desquerda) 

terea fachada 

completamente 

aterada e oque 

antes era uma 

casa na Rua 

Fasso da Pátra 

E3 (a direita) 

virou um hote: 

cesete andares 

to em setembro e segue em 

andamento. 

As infrações às normas 

estabelecidas na lei que 

ASSerutam a preservação 

dos imóveis podem ren- 

der multas, que incidem 

durantea permanência da 
infração eatéa constata- 

ção da regularização pelo 

municipio. Para pinturas 

fora dos padrões, por 
exemplo, a multa é a par- 

tir de R$ 200. No caso de 

descaracterização, elimi- 
nação ou substituição in- 
devida de elementos ou 

componentes da fachada 

e cobertura, a multa é de 

R$ 600. Ademolição não li- 

— 

cenciada está passivel de ser 
multada em até R$ 2 mil. 
A prefeitura diz que a Se- 

cretaria municipal de Urba- 

pismo e Mobilidade estuda 
acriação de uma comissão 

de avaliação administrativa 

para lazer vistortas no imó- 

vel da Rua Passo da Pátria e 

analisar as medidas neces 

sárias para o local se ade- 

quar à legislação. Em nota, 
defende que o edital de em- 

bargo que determinou à en- 

trave da obra de construção 
na Rua Guilherme Briggs 5 
segue em vigor. 
O GLOBO-Niterói não 

conseguiu contato COM Pe- 

presentantes da Diamond, 

reservas&portobelloresort.com.br | www.portobelloresort.com.br | Redovia Flo - Santos km 434 Mangaratiba Rd - CEI 
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Agenda de 
audiências 

debaterá Plano : N 
Urbanístico 
Comissão da Câmara fará encontros 
nos bairros em que serão discutidas 

diretrizes do projeto para cada localidade 

leonardo sore ogiabo contr 

A nova Lei Urbanística pa- 
ra ocupação da cidade 

que está em tr amitação na 

Câmara será discutida em 
uma agenda de audiências 
públicas a partir do ano que 
vera. O anúncio foi feito pe- 
la vereador Atratino Costes 

(MDB), presidente da Co- 
missão Permanente de Ur- 

banismo, Obras, Serviços 

Públicos, Transportes e 
Trânsito da casa, durante a 
primeira audiência pública 

queabordouo projeto, reali- 
zada na última quinta-feira. 
O grupo promoverá encon- 

tros nos bairros em que se- 

rão debatidas com morado- 

| | 
| 
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Alteração. Trecho de Charitas, entre as barcas e 0 Clube Naval, onde o projeto autoriza construções de até 15 andares 

res as diretrizes propostas 
para cada localidade. 
Com a promessa de simpli- 

ficar normas impostas a futu- 
ras construções e estabelecer 

padrões que qualifiquem as 
vias e 05 espaços públicos, a 

Câmara aprova tombamento de 
imóvel que está em lista de leilão 
Prédio da UFF figura entre 35 bens a serem leiloados pelo governo federal no Rio 

Livia NEDER 
Raia cxederibogioto cóm in 

À Câmara E Cia apro- 

vou quarta-feira, em se- 
gunda discussão, o projeto de 
lei para o tombamento como 

Clube 

O GLOBO 

patrimônio cultural do imóvel 
da UFF na Rua Tiradentes, no 
Ingá. que está na lista de 35 

bens a serem leiloados pelo po- 

vero federal no Rio. 

Senyuso desde os anos 1990, 
a prédio onde funcionava à 

Instituto de Artes e Comuni- 
cação Social também abrigou 
cursos de pós-graduação. 

De autoria do vereadores 

Paulo Eduardo Gomes, Benny 
Briolly e Professor Tulio, do 

PSOL, o projeto justifica a ne- 

As ofertas anunciadas nesta página 
ficarão disponiveis ao longo da semana. 
Consulte condições em clubeoglobo com.br 

PRATO DO DIA: 
OS PEIXES MAIS 
SABOROSOS 

No restaurante Toca da Traira, um 

dos mais conhecidos do Rio quando es 
o assunto é peixe, assinante O GLO.- N 

no Rio de Janeiro, em Niteróle Noval 

a marca está em atividade desde 1994. Ao 
longo de 27 anos de história, marcados pelo 
bom atendimento dedicado ao pública, tor- 

nou-se uma grande referência em pratos fei- 

tos com peixes de água doce, Todo o menu 
envolve espécies frescas, saborosas e sem es- 
pinhas. Como complemento, a carta de vi- 

nhos inclui dicas especialmente escolhidas 
para combinar com as receitas. A harmonia 
criada através dos sabores dialoga com a do 

nova legislação apresentada 
pela prefeitura cria 15 zonas 
de uso distintas, com pará- 
metros específicos, e institui 
d outorga Dncrosa para todas 

as edificações com mais de 
dois pavimentos fora de fave- 

las. Uma das principais mu 
danças Ê vê pedi pio para 

construção de prédios de 12 a 
I5andaresna parte da orla de 
Charitas que vai da Estação 
das Barcas ão Clube Naval. 
Durante reunião do Con- 

selho Municipal de Políticas 
Urbanas (Compur), na últi- 
maquarta-feira, ficou decidi- 
do que será aberto prazo para 
Que C& conselhei TOS APTE T 

tem emendas e propostas. À 
possibilidade de o grupo 
constituir câmaras técnicas 

para analisar o projeto tam- 
bém ficou de ser apreciada 
numa próxima reunião. O 

advogado Fernando Tinoco, 

representante da OAB Nite- 
rá no conselho, contesta a 
torma como a prefeitura 

apresentou o projeto para a 
análise do grupo. 
— À decisão foi tomada de- 

pais de atropelarem todas as 
nossas questões de ordem so- 
bre a inversão da ordem natu- 
ral, que seria espotar o debate 

nas audiências e no Compur 
primeiro para depois fechar a 
mensagem enviar para a Ca 

mara — defende. 
A prefeitura diz que o pro- 

jeto de lei foi objeto de dis- 
cussão noCompur eaprova- 

do por unanimidade, com 
apenas uma abstenção. “A 
ata de aprovação do Com- 
pr encontra-se no site da 

pasta”, ressalta, em nota. 

BO aproveita 15% OFF nas variadas opções do 
cardápio. A oterta é válida para consumo no lo- 
cal e não estão contemplados o menu executi- 
vo, as sobremesas e as bebidas. Com unidades 

ambiente, garantida pela maneira personali- 

zada com que os garçons costumam traba- 
lhar, indicando aos clientes as melhores pe- 
didas de acordo com as preferências, 

Fechado. Imável no lrigá está sem util saci amo ineo da década de 190 

cessidade de proteção desta- 
cando as caracteristicas arqui- 
tetúnicas de estilo eclético e o 

valor afetivo do prédio. 
“Destacamos que o tomba- 

mento não impede o leilão do 

imóvel pelo governo hederal, 

No entanto, caso confirmada a 
venda, a lei municipal obriga- 
rá também o novo proprietá- 

rio a preservar as caracteristi- 
cas do patrimônio que faz par- 
te da memória e da história da 

cidade, da UFF e do país, uma 
vez que é símbolo da luta do 
Serviço Social no Brasil”, diz 
uma nota dos parlamentares. 

ENTRE AS PRAIAS 
MAIS BELAS DO RIO 

O Best Western Premier Arpoador [ERES 
Fashion Hotel, localizado entre Co- Mssdid 
pacabana e Ipanema, oferece 15% esa 
de desconto para assinantes em reservas na bai- 
xatemporada. Naalta, aofertaéde I'M OFE As 
condições são válidas mediante a apresentação 

RaFAd, ESB sie OL CAÇÃO 

da carteirinha do Clube (fisica ou digital na vali- 
dade), Instalado entre as duas praias mais co- 
ehecidas da cidade, o hotel também está próxei- 
mo do Aeroporto Santos Dument, no Centro, e 

tera fácil acesso ao Pão de Açúcar. na Urca. Ao 
todo, são 87 apartamentos com ar condiciona- 
do, TV acaba, cofre digital e frigobar. A diária in- 

clui calé da manhã e serviços de praia (com ca- 
deiras, guarda-sol e toalhas). Há ainda quartos 
adaptados para mobilidade reduzida, serviço de 
concierge e atendimento bilingue para turistas. 

DIVERSOS CLUBES 
REUNIDOS EM UM SÓ 

uma de suas necessidades, quanto 
seria vantajoso poder contar com E] 

vários deles de uma vez? O site Hub Home Box, 
parceiro do Clube, reúne diversas iniciativas 
desse tipo em um só lugar. E o melhor: com en- 
trega para todo o Brasil. Assinante O GLOBO 

deaproveitar 20% OFF na primeira mensali- 
dade em qualquer uma das altemativas da pla- 
taforma e em caixas avulsas. Saiba mais online. 

Se um clube de assinatura atende 

"1 
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EXCLUSIVO COMO AS EE É a 
MELHORES COISAS DA VIDA. dessas te remaieda 

UM NOVO LIFESTYLE = . O O O M £ = === COM VISTA PARA —— 

A INSPIRAÇÃO. DE AREA DE LAZER PREENCHIDOS COM 

INTELIGÊNCIA E SOFISTICAÇÃO. 

E-Cama Arena | 

Quadra de Squash 

- 

QUARTOS com até 178Mº 

E ATÉ 03 VAGAS DE GARAGEM 

QUARTOS com aTÉ 14M: 

E 02 VAGAS DE GARAGEM 

COBERTURAS LINEARES 

COM ATÉ 393M* E 04 VAGAS 

DE GARAGEM 

” / dancoarbi —  Hlazulilife 
VERDE (0) lazuliniteroi 

à Brasil DIAiI e áti no 
(é dad QL LOPES GSI IN www.lazuliniteroi.com.br 
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Sebos de livros 
enfrentam crise 
e perdem 60% 
do movimento 
Setor sofreu com fechamento de 

universidades e escolas na pandemia 

RAFAEL LOPES 

cada lopes ros magabo Dorm ds 

T radicionais polos da 
vida cultural da cidade, 

as pequenas livrarias e os 

sebos niterolenses estão 

enfrentando um cenário 
de forte crise, areboque do 

impacto gerado pelo fe- 

chamento do comércio 
durante a pandemia pro- 

vocada pela Covid-19. 

A estimativa é que o setor 

tenha perdido cerca de 60% 
da movime ntação em com- 

paração ao periodo pré- 

pandêmico. Isso é o que 
afirmam Adroaldo Garani e 

Carlos Mônaco, que estão 

no tamo há mais de 50 anos. 

De portas fechadas, estu- 
dantes, professores e pesqui- 
sadores das universidades, 

se eram ogrande público 
Jesses locais, causaram um 
efeito dominó de prejuizo 

para os livreiros. De março à 
agosto de 2020, eles ficaram 
totalmente fechados. 

Localizada na Rua josé 
Clemente, no Centro, a 

livraria sebo Panorama 

abriuas portas em 1970 
começou com uma peque- 
nabanca, nos arredores da 

Universidade Federal Flu- 

minense (UFF). Desde 
então, Garani esteve à fren- 

te do negócio e lembra ter 

enfrentado momentos difi- 
ceis durante esses anos, 
mas nada parecido com a 

pandemia que, literalmen- 

te, paralisou omovimento 
nas ruas mundo afora. 

— O que me salvou foi a 

verdaon-line. láestávamos 
nesse ambiente desde 

2008. Mas é a circulação 

das pessoas que movimenta 

nosso setor, porque basica- 
mente nossoacervo é de 
livros universitários. Além 

dos livros novos, temos 

uma grande procura por 
livros usados e raros. E o 

público des se segmento 

não costuma fazer compras 
virtuais. Com as universi- 

Superação. Caros Mônaco organiza estantes É 

dades paradas, as pesquisas 

e os encontros que ocorri- 
am aqui rotineiramente 

não existem mais. E quando 

houve a permissão da pre- 

feitura para reabricmos o 
comércio, além das ruas 

vazias, tinhao horário de 

restrição — relata. 
Quem passava em frente 

ao mimero 222 da Rua Vis- 

conde de ltaborai, próximo 

ãrodoviária, no Centro, 
estava certo de que encon- 
trarão sempre simpático 

Carlos Mônaco para con- 

versas sobre literatura ou 
para ouvir histórias das 

grandes figuras de Niterói. 

Fundada em 1935 pelo itali- 
ano Silvestre Mônaco, “o 

H8 cidade do estado em 
Qualidade de vida. vês 

1º lugar no ranking de 
saneamento do estado, 

mm 

único alfarrabista de Nite- 

rói”, como se autointitulava 
naépoca, a Livraria Ideal é 
uma das principais referên- 

cias em livros acadêmicos e 

viu uma geração de intelec- 
tuais formados tendo o 

local como fonte bibliográ- 

ficacerta. Acostumada 
desde criança a esse ambi- 

ente, seu Mônaco assumiu 

acondução da livraria mais 

famosa de Niterói. 
— No Rio, várias livrarias 

fecharam de vez. À pande- 

mia está afetando todos. 

Obviamente sentimos uma 
queda considerável nas 

compras e vendas. Aqui, 
por exemplo, havia pelo 
menos um evento de lança- 

17 
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o 

aLivrana ideal: acervo do famoso |rvreso ajudou na formação de peréções de pesqu saderes da UFF 

mento de livro por semana. 

Muitos professores usavam 
a local como fonte de pes- 

quisa, E isso trazia todo um 

Huxo — destaca o livreiro. 

Mesmo com o duro cená- 
rio, os livreiros de Niterói 

estão na. contramão dos fe- 

chamentos E ue acontecem 

na capital fluminense desde 

2018, quando a rede de livra- 

rias Cultura, com sede em 

São Paulo, encerrou as ativi- 
dades de diversas filiais. 
Afinal, eles continuam aber- 

tus eesperançõsos, princi- 
palmente agora, coma ex- 
pectativa de a UFF retomar 

as atividades presenciais. 

A universidade conta 
com cerca de 60 mil alunos 

O GLOBO 

matriculados na graduação 

e no programa da pós. Re- 
centemente, a instituição 

afirmou que está em fase 

de planejamento de retor- 
no presencial, Foi aprova- 
daa obrigatoriedade de 

apresentar o comprovante 

de vacinação contra a Col- 
vid-19 para a permanência 

nas dependências da uni- 

versidade. 

4 Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas (Progepe) da 
UFE jáhavia divulgado 
nota para regulamentar o 
retorno de atividades no 
formato hibrido na rotina 

dos servidores, o que pas- 

soua ocorrera partir de 1º 
de outubro de 2021, 
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O DIVERSÃO 

BSD AS La 

Para os cinéfilos de plantão 

Para estimular a ida do público jovem ao cinema, O 
Reserva Cultural criou o Dia do Jovem Cinéfilo. À 

partir desta semana, às quintas-feiras, quem tiver até 

25 anos paga R$ 12 ou R$ 15 (filmes em 30). Também 
foi lançado o Vaie Cinema, para quem quiser presen- 
tear alguém com ingressos de filmes. Ambas as novi- 

dades são válidas para as compras na bilheteria. 

Retorno do 'Presente distó pico' 

Aexposição fotográfica “Presente distópico” volta 

aser exibida na cidade, a partir de quarta-feira, no 

Centro Cultural Paschoal Carlos Magno. no Campo 

de São Bento. O ensaio é um convite à imaginação e 

uma reflexão sobre os limites entre aficção e a 

realidade. Visitação de terça a domingo, das 10h às 

1h, até o dia 28 de janeiro. Entrada franca. 

'Samba Niterói" reúne três 
grandes nomes na Viradouro 
Ferrugem, Belo e o grupo Menos é Mais se apresentam hoje na quadra da escola 

LÍVIA NEDER 

Euia sederfagioão com be 

J: no clima do verão, que 

começa oficialmente na 
terça-feira, a quadra da Uni- 
dos do Viradouro recebe ho- 
je, a partir das 16h, três 
grandes nomes da cena na- 

cional do samba e do pago- 

de. O "Samba Niterói” tem 

Como atra ções OS cantores 

Ferrugem e Beloco grupo 

Menos é Mais, este tocando 

pela primeira vez na cidade. 

A expectativa para O EVEn- 

to é grande. Ele aconteceria 

no ano passado, mas foi re- 

marcado duas vezes por 
causa das restrições impos- 

tas pela pandemia. Inicial- 

mente, as shows seriam rea- 

lizados na Palm Club, em Fi- 

ratininga, mas o projeto foi 

tomando uma proporção 
Rator, É OS organizadores a] 

levaram para a quadra da es- 

cola de samba, no Barreto. 

Ansioso pela apresenta- 
ção, Ferrugem explica que 

- ma Sp 
A NF à FM 

E % F À ss a 

e” o cm "Ni - * , 

) , | | 
cd ; | ' a 
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PARCELE EM 4 

COM CUPOM 
o. ak É mal 

| E = Td ) Je 
EsFA DNA Das 

"Uma surpresa de Natal' 

O musical “Uma surpresa de Natal” terá suas ditimas 
apresentações hoje, na Vilado Noel,no terraço do 

Plaza, às 15h30m, 18h30m e 20h. Conta a história do 

inventor William, que cria uma fórmula para dar vidaa 

um boneco Para obter o ingresso gratuito, é preciso 
fazer parte das categorias 2 e 3 do programa de relaci- 

onamento e reservar pelo app do shopping. 

[7 Niterói 

Rock solidário 

Ansioão, Ferrupem: “Va ser a abertura do verão, a estação da alegria” dir 

desta vezosartistas nãocan- 
tarão juntos. Segundo ele, 
serdoshuws separados, cada 

um doseu estilo, Com O LN- 

tuito comum de colocar lá 

' 

Nu 1, JA SE 

emecimao ast ral de EL MET val 

curtir a festa, que começa à 
tarde e entra pela noite: 

— Todos são grandes artis- 
tas, é talento demais, Vai ser 

SEJA SÓCIO DO LE CANTON VACATION CLUB EM (21) 28802-3287 

PARA MAIS INFORMAÇÕES OL RESERVAS ENTRE EM CONTATO: 

[21/3613-9500 (9 /21/98879-5346| RESERVASGLECANTON.COM.BR 
LECANTON.COM.BR | OO /LECANTON | TERESÓPOLIS, R3 

O Guarderya Beach Club promove hoje, a partir das 
Th, o evento beneficente “Rock solidário” Reunindo 

músicos da cidade, terá renda revertida para a compra 

de alimentos e brinquedos a serem doados à comuni 

dade de Jurujuba Estão confirmados igor Carvalho e 
Alexandre Bond (foto); Vini Arouca; e Davi Damasceno, 

Marcelo Banana e Flavinho Ragaman. R$ 20. 

praticamente a abertura do 
verão, a estação da alegria, 
ne? Então, estou bastante 

ansioso pra encontrar todo 

mundo. Já toquei em Nite- 
rói várias vezes, sempre 
com uma energia fantásti- 

ca. Cidade linda, curto mui- 
to declarou ocantor. 

No fechamento desta pu- 
blicação, na sexta-feira, os 

ingressos para o “Samba 
Niterói”, que podem Sor 

comprados pelo site ingres- 

socerto.com, estavam sen- 

dovendidos por a partir de 
R$ 75, paraaarena. Hátam- 

bém opções para a área pre- 

mium. jãos camarotes es- 
tãvesgotados. 
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“Então é Natal... 

Acantora Simone estásendo 

processada pela prefeitara de 
Niterói, E que ela não go O 

IPTU de 2018 de uma propri- 
edade no Engenho do Mata, 
em Itaipu. O nome da Cigarra 

oi incluido no Cadastro da 

Divida Ativa. O valor da divi- 

daéde R$544710,aser 
corrigido até a quitação. A 

juíza Fabiana Soares determi- 
nou a citação da cantora e deu 
prazo para pagamento do 

Educação 

O secretário Vinicius Wu 
fechou uma parceria impor: 
tantíssima para a 

daqui com o Instituto Claro. 
O Educonexão vai beneficiar 

ANA CLÁUDIA GUIMARÃES 

Com Ludeilia de Lima 
ara ienes eum be 

FOME DE QUÊ? 
Municipal, também às 19h. De 

Dois concertos 
O maestro Judo Carlos 

Domingo 19122021] O GLOBO 

atuitos do maestro João Carlos Martins 
[o Gritos, Ejue faz COFCETLOS MLS salas FuiIs importan LES da mundo, 

se apresenta hoje no Compo de São Bento, às 19h. Amanhã, o espetáculo é no Teatro 
ça. O maestro vai éter no Hotel Solar do Amanhecer, 

que reverterá o dinheiro das diárias de Je “para o Lar da Criança Padre Fronz Neumair. 

João Carlos Martins cobrou um preço simbólico para fazer duas apresentações no cidade 
eginda tocará com q Orquestra da Grota e com a OJN. Ele é maravilhoso! 

Memórias do Holocausto 
“O moinho: revisitando a 

minha história”, escri- 

to por Rolande Fischberg, 
com organização de pesqui- 
sa feita por Sofia Débora 

Levy (sobrinha da autora), 
será lançado durante roda de 
conversa, dia 29, às 
17h30m, na Sala Nelson 

Pereira dos Santos, no Reser- 
va Cultural. O livro, que tem 
como pano de fundo o antes 

coudepois da Segunda Guer- 

ra, fala sobre a saída da auto- 
rada Alemanha nazistae do 
drama da família dela. 

Paraescreveraobra, 

Rolande voltou aos locais 
de sua infância e buscou 

documentos: 

— Levei dez anos pesqui- 
sando as histórias contadas 

Cidade da bicicleta 

Pela Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, em São Faulo, no 
horáriode pico, passam 

cercade 250 bicicletas por 
hora. Nagrla de Copacaha- 
na, no Rio, são 325 por hora. 

Já na Avenida Marquês do 

Paraná, em Niterói, são mais 

de 550 bicicletas por hora, 
em horários de pico. 

FICA A DICA 

ROUPINHAS PARA O 
NATAL DOS PETS 

A veterinária Mabel Vaz, 

28 escolas da rede pública 
com pontos de internete TV 

ER - equipamentos, 

rmação de professores tem 
metodologias ativas e inova- 

ção) e materiais pedagógicos 
alinhados à ENCC. Terça, 

por mamãe. Estive na Fran- es Relande penireasmamer reta). com a sobrinha Sofia Débora Levy 

ça, na Suiça, em Israel, no 
Canadá e nos Estados Unidos. Investigamos 
os fatos, ouvimos pessoas, juntamos docu- 

mentação. Foi um processo produtivo, mas 

também doloroso. Só não tive coragem de 
retornar à Alemanha. 4 Sofia é especialista na 

Axel Grael assina a parceria. questão do Holocausto e foi fundamental para 

aexistência do livro — canta Rolande. 

Em “O moinho” Rolande fala da sobrevivên- 
Saudades cia ao Holocausto, da fuga do nazifascismo na 

Europa, das migrações forçadas, de separações 

Nossos sentimentos aos fami- familiares e de perdas. E segue com os reen- 
liares de Cláudia Mara dos controsapós dim im da guerra, as dificuldades de 
Santos, de 47 anos, vitima de em terras até entãoestranhas ca 

um infarto. Ela era perente da vida po Brasil coros pais e a irmã. O moinho 

Papelaria Atenas há 26anos. quedinome à obra remete ao campo de refu- 
Deixa marido, dois filhas e giados localizado em Villeneuve-de-Riviére, 
muitos clientes e colegas. nó sul da França, à roda da vida, em constante 

Exposição de fotos no MAC sobre 
democracia sofre ataques virtuais 
Usuários das redes sociais demonstram insatisfação com 
tema que destaca história das instituições públicas do país 

RAFAEL LOPES 
rele Bege a) Ergo soe 

À exposição fotográfica “Demo- 
À cracia em disputa”, montada na 

última semana no pátio do Museu 
de Arte Contemporânea (MAC), 
aberta, gerou descontentamento de 

alas conservadoras. À mostra. que 
narra, em 37 fotografias, mais de 
meio século de momentos históri- 

artvimode corott com. br 
Av. Rui Barbosa, 1099 - &. Francieco « Niterói « Extr. da Cachoeiras 

cos para a construção das institui- 

ções políticas do país, foi apontada 
por usuários das redes súcais como 
“apologia ao terrorismo”. Entre os 
críticos estão o deputado federal 

Luiz Lima (PSL) e o vereador Dou- 
glas Comes (PTC). 
Coordenador-pgeralda exposição, o 

protessor da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) Leonardo 
Avritzer lembra que os primeiros 

Bl Ep É 

rm 4 Eos RO Ega 
BM (e, 

Na exposição. 

Em Brasília. 

manifestantes 

ce ebram o lim 

da citatura em 

1985: fotos 

deslacam à 

hstóriada 

dêmocraõa 

no pais 

De 3 a 6ºf. das 1ihás 17h 
21. 2714-6396 | 3021-2680 || 1 98600-1099 

Reide bateria especializada em dermatolo- 

gia de animais domésticos, 

Hoje, a Sossego faz a coroação acaba de lançar o seu site 
do Rei de Bateria da escola, mabelvazveterinaria.com.br. 
Juarez Souza. Serâno último Além deserviços claoferece 

ensaio do ano no Centro da roupinhas fofas como esse 
cidade, às 17h. coletinho da foto (R$ 44). 

Inca 

A Spin fechou parceria como 

Inca Voluntário, Vai dar todas 

movimento, e “a esperança de dias melhores, ascestas básicas das Crianças 
sem preconceitos ou perseguições”. do instituto. 

Rolande, que chegou ao Brasil com 7 anos, | 

em 1947, é uma das principais organizadoras BIJUS COLORIDAS E 

da Sessão Solene armual, realizada pelaCâma- Cidade da canoa ALEGRES NO PLAZA 
tados Vereadores, em memória aos mais de 

seis milhões de judeus mortos pelos soldados — Odesigner de joias Marcos A Pilfs Secret ( Epilissecret), 
alemães, Em 2008, recebeu das mãos dos 
vereadores Paulo Bagueira e José Vicente 

Filho o titulo de Cidadã Niterolense. 

No primeiro livro, “Meus companheiros 
de viagem", ela narra a história da familia 
durante a Segunda Guerra, a luta contra a 

lgrejas criou a coleção Remo. 
As joias são de prata maciça 
(encomendas: 99535-1490). 

carioca da gema, adotou Nite- 
rói, Abriu uma loja no Plaza 
Shoppinge LHC al lança ERLTiA 

coleção com Carol Castro, 
fotografada por Vimcius Mo- 
chizuki, de resina bem colori- 

ditadura no Brasil, a Constituinte de 1988, dae fora: Todas as peças são 

seenvolvimento com a comunidade judai- feitas por artesãos brasileiros. 
cae os eventos realizados na Câmara que Os braceletes custam, em 
fazem parte do calendário oficial de Niterói. média, R$ 140. 

ataques ocorreram quando a seleção 
de imagens estava prestes a ser aber- 
taao público no Centro Cultural Ber- 
nardo Mascarenhas, em Juiz de Fora 

(MG). em julho passado. Na ocasião, 
os organizadores foram surpreendi- 
dos com um pedido judicial para que 
os painéis fossem retirados. À deci- 
são caiu logo em seguida. 
—A ideia da exposição é justamen- 

te mostrar «que a democracia no Bra- 

sil é trágil e sempre esteve em dispu- 

ta. E verdade que existe uma crise 
global. Mesmo na considerada maior 
democracia do mundo, às Estados 

Unidos, houve invasão ao Congresso 
por pessoas descontentes com o re- 
sultado do último processo eleitoral 
para presidente. E aqui percebemos 
movimentos semelhantes que con- 
testam a segurança da urna eletrôni- 
ca, que é mundialmente reconhecida 

por vedar qualquer tipo de fraude — 
explica Avritzer. 
De acordo com ele, desde a primei- 

ra experiência democrática, em 
1945, até a crise atual, esta forma de 
ELTENDO Passa por momentos de 

avanços, mas também de retrocessos. 

Para o historiador Felipe Demier, a 
democracia brasileira falhou por 
nunca ter sido de fato plena. E o cres- 
cimento do pensamento autoritário é 
resultado dessa distância da partici- 
pação da população nesses espaços, 
— À nossa democracia progressi- 

vamente se constitui num espaço 

político blindado a quinas pe 
participação popular ampla, Um 
sistema político que alterna torças 
ora mais conservadoras, ora com 
verniz mais à esquerda. Mas todas 
de alguma forma têm acordo cen- 
tral na aplicação da agenda liberal e 
excluem a participação ampla da 
população e dos setores organiza- 
dos — afirma. 

Apesar de páginas nas redes so- 
ciais tacharem de “absurdo e ver- 
gonhoso o uso de dinheiro públi- 

co eincitarem a violência contra 
a exposição, o MAC informou não 
ter recebido qualquer reclamação 
sobrea mostra, nem virtualmente 
e nem presencialmente. Mas se 
posicionou defendendoa livre ex- 
pressão daarte, 

Sem shows nas praias, 

réveillon será das festas 
Estabelecimentos apostam em eventos 
privados mais intimistas, com plateia reduzida 

Lívia NEDER 
Vivia macisericoghedoss art or 

Sr shows nas praias & 

coma tradicional queima 

de fogos de Icarai descentra- 
lizada e transferida para dez 
pontos espalhados pela cida- 

de o réveillon de Niterói será 

das festas privadas. Seja em 
casa ou em clubes e restau- 
rantes, a aposta é de uma vi- 

rada de ano mais intimista, 

com a família e amigos, mas 
sem perder a alegria e a espe- 

rançaem melhores dias quea 
data proporciona. Nos esta- 
belecimentos, a capacidade 

de público está reduzida. 

Algurs eventos já estão com 
ingressos esgotados, caso do 
Réveillon da Clube Central, 

já outros estabelecimentos 

decidiram realizar uma festa 

em cima da hora, No recém: 
inaugurado La Brise, na Praia 

de Piratininga, os ingressos, 
que incluem ceia e bebidas, 
vão de R$ 2502 R$ 400, 

— Por conta dessa variante, 

não iamos fazer réveillon, mas 
os clientes pediram muito, 
Nosso espaço é ao ar livre, en- 

tão pensamos em algo mais 

intimista, dividido por gru- 
pos. Temos desde mesas para 

dois a gazebos para dez pesso- 

as. Um diferencial é que fica- 
mos de frente para Copacaba- 
Ha, ue tem à queima de fogos 

— destaca Sandra Martins. 

proprietária do beach bar, 
acrescentando que a anima- 

ção ficará a cargo de um DJ. 

O tradicional evento de né- 

veillon da Mocellin Churras- 
caria contará com menu espe- 

clal de ceia, além do rodízio de 

cames. Também inclui bebi- 

das liberadas, decoração temá- 
tica, DJ com pista de dança e 

recreação infantil. O ingresso 

custa R$ 450. Crianças até 5 
anos não pagam, e as de 6 a 10 
anos pagam metade. 
No restaurante Olimpo, 

em Charitas, o cardápio da 
ceia é assinado pelo chef Da- 
niel de Holanda. Além do 

bufé, que conta com open 
bar, os clientes poderão cur- 
tiro show da banda Soulrio 

eoD] Marquinho Saraiva. O 
ingresso do primeiro lote 
custa R$ 590. Crianças de 
até5 anos não pagam, casde 

6a llanos pagam metade. 
Na Praiade Itaipu, a anima- 

ção no restaurante Sunset fi- 

caráa cargo do grupo de sam- 
ba e pagode Projeto Retroza- 
da, que também tem repertó- 
ro atual, e do DJ] Gelouka. O 

evento será fechado e no es- 
quema open bar copen food, 
O ingresso está sendo vendi- 
do a R$ 320 (terceiro lote). 

Para quem vai fazer a festa 
emcasa, os dez pontos que vão 
receber a queima de fogos de 
baixo estampido são Barreto 
(ETE do Barreto); Vila Ipiran- 
ga/Fonseca/Engenhoca ( Es- 
cola Municipal Marilza Medi- 

na); Caramujo (Parque Espor- 
tivo e Social): Santa Rosa (Mo- 
numento de Nossa Senhora 

Auxiliadora); Ingá (Macqui- 
nho/Morro do Palácio); Mor- 
vo do Cavalão (Reservatório): 
Jurujuba (Forte do Pico): Ba- 

du/Pendotiba ( Reservatório ); 
Camboinhas (Caixa D'água) e 
Piratininga (Morro da Peça). 
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Museu itinerante do esporte 
estaciona na Concha Acústica 

Carreta convertida em galeria virtual, com atrações que oferecem experiências 

imersivas relativas a memoria do esporte brasileiro, começa a funcionar amanhã 

Simulador. Jovom experimenta wrtualmente a prática do surte 

LEDNARDO SODRE 
bem ndo sodred oghabe cum br 

AS reta itinerante do 
eMmnseu do Esporte 

estacionada na Concha 

Acústica, noCentro, abre 

para visitação amanhãe 
fica até quarta-feira, O 

equipamento oferece 

LUTIL A Exposição interativa, 

com atrações que pro por- 

cionam experiências 
imersivas envolvendo a 

memóriado esporte bra- 
sileiro, com simuladores 

de skate, bicicleta e surfe, 

além de um holograma de 
Magic Paula, uma das 
maiores jogadoras de bas- 

mu damn 
TERESTADUAIS “OCAIs 

Ea eo 3 

ua ancashe 

TES 

SN 

ini ochoti im aii eh 

quete de todos os tempos, 

A visitação é gratuita, das 

10hãás 17h. 

O velculo onde funciona 
omuseu, com 13,5 metros 

de comprimento, vai pas- 
sar por oito cidades do 

estado até março. Niterói 
serãa primeira delas. Na 

parte interna da carreta, o 

visitante terãa chance de 
INTETAgLr Com dilerentes 

modalidades esportivas 

por meio de vídeos imersi- 

vose simuladores. Do 

lado externo, o projeto vai 
oferecer a possibilidade 

de práticas esportivas 
amadoras, encontros com 
atletas e ex-atletas cofici 

ARE od 

De bc 

História. Espectador assiste a projeção dedicada ao vã el de proa bras lero 

nas com cartilhas educati- 

vas de modalidades como 

esgrima, basquete, atletis- 

moevôlei. 
OeMuseu do Esporte 

toi criado pela start-up 

Gama Assessoria em par- 

ceriacoma Universidade 
Estadual do Rio de Janei 

ro ( Uerj), por meio da 

Incubadora Tecnológica 
de Empreendimentos 

Sociais e Cooperativas 

Sociais (Ítecs). OU projeto 

é patrocinado pela Enel e 

contacom 13 galerias 
virtuais permanentes e 11 

exposições, totalizando 
24 ambientes diferentes, 
em plataforma 3D. 

Bianca Gama, CEO do 
eMuseu do Esporte, diz 

que a proposta da carreta 

estacionada na Concha 
Acústica é apresentar de 

forma materialo acervo 

digital do projeto. 

— Comacarretaitine- 

rante, trazemos ao mun- 
do realo que hoje só exis- 
tevirtualmente. Quere- 

mos que crianças, jovens, 
adultos e idosos conhe- 

cam um pouco mais do 
nosso trabalho, que foi 

pensado para preservar a 
memória do esporte no 

Brasile deixar um legado 
para as futuras gerações 
— afirma. 

tes: 2625-6692 y 3023-0805 05/9 09987. Tais of 09325-178 
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Shopping dos Antiquários 

Rua Figueiredo Magalhães, 598 / 1º piso Lota 92 

www carolinajoias.com.br 

O 2235.8289 / 97940.2930 / 98059.7801 
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“SAÚDE EMDIA, 
PALAVRA DO ESPECIALISTA CHN 

DOR NO PEITO: DOENÇA 
CARDIOVASCULAR OU ANSIEDADE? 

Por Paula Borges | marketingdichnitero.com.br 

Você sabia que a dor no peito nem sempre represen- 

ta uma doença cardiovascular? Apesar de ser um 

dos sintomas mais expressivos de que a saúde do 

coração pode estar em risco, em alguns casos ela 

pode ser um indigio da ansiedade = distúrbio psicoló- 

gico que prejudica a saúde fisica e mental e tem sido 

cada vez mais comum no dia a dia de muitas pesso- 

as, principalmente durante o isólamento social ou 

periogos mais turbulentos da vida 

Se is a dra, Katia Luz, cardiologista do CHN, o 

desconforto no peito é sempre um sinal de alerta que 

merece ser investigado o quanto antes. Esse primei- 

ró contatô com o mécgico, inclusive, é importante 

para detinir se O diagnóstico é de um quadro carclo- 

vascular ou um episódio relacionado ao emocional 

do paciente. 

“Existem sintomas específicos que o paciente 

apresentará na consulta que mostrarão zo 

médico se ele está vivendo um ataque de ansie- 

dade ou um quadro cardiovascular, como o Infar- 

to. À partir dessa avaliação, O profissional 

poderá definir o tratamento mais adequado a 

ser seguido” 

PRINCIPAIS SINTOMAS DE 
UM ATAQUE DE ANSIEDADE 
ALÉM DA DOR NO PEITO 

Taquicardia (aumento na frequência dos 

batimentos cardiacos): 

sudorese (suúr) excessiva, 

sensação de tremor pelo corpo 

PRINCIPAIS SINTOMAS DE 
QUADROS CARDIOVASCULARES 

ALEM DA DOR NO PEITO 

Fadiga ou sensação de cansaço; 

Náuseas ou falta de apetite: 

Suor frio ou sudórese excessiva 

Muitas podem acabar confundindo O 

desconforto causado pela ansiedade com um quadro 

de infarto agudo do miocárdio — cujo principal sinto- 
ma envolve dor nó lado esquerdo do peito que irradia 

para o pescoço, mandibula, costas e braços, princi- 

palmente o esquerco. Neste caso, existem algumas 

diferenças que valem ser Pur para diferenciar 

Os quadros 

pessoas 

“Mos casos de infarto, a dor no peito traz um 

aspecto de pontada ou aperto, acompanhada por 

uma sensação de queimação na região torácica 

que pode se estender até o estômago. Outros 

sintomas são vômito, suor frio e falta de ar” 

Independente dos sintomas que acompanhem a doi 

no peito, é essencial que o paciente não deixe de 

buscar orientação médica o quanto antes em uma 

emerpência. Segundo a dra. Katia, somente o médico 

pode avaliar O conjunto de sintomas apresertado e 

definir de que forma à paciente deverá Culdar da sua 

sauce = avaliando a necessidade de mudar habitos 

diários ou não. Em casos de ataque de ansiedade, 

envolver o acompanhamento de E 

um psicólogo ou terapeuta 

melhorará ainda mais a Saúde 

fisica e mental do paciente 

Cardiologista do CHN 

Q 

Complexo 
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de Niterói 

a em te tg ie tam cm Sp idD =D E 
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* Para informações sobre outros 
tamanhos, modelos, forma de paga- 
mento o preços consulte o clasai- 
fona ou nossa loja. Preços válidos a 
partir de 01 de novembro de 2012, 

* Para conhecer a política de publ- 
cação de anúncios, favor consultar 
vv intoglobo com.br 
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| me ro ei 
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rrodlcor, ate ams Fio, 
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faia 

IMÓVEIS 
COMERCIAIS 

| MANO SP SevEHE 
Rs 

Orientação aos leitores 
jornal O Globo não se mesponsa- 

biliza pela procedência, veraci- 
dada dos anúncios veiculados, tam- 
pouco pólo cumprimento dos mequisi- 

tos legais porventura siigidos no con- 

taúdo dos mesmos, sequer por even- 

tunia prejuízos deles decorrentes. O 
conteúdo dos amúncioca é de inteira 
responsabilidade do anunciante. 
Pusgoas físicas à» jurídicas do má-fé 
podem utilizar um voloulo de cotmini- 

cação para fraudar o ludibriar os 
leitores, ou induzilos em emo. À fim 
de evitar prejuízos, recomendamos: 
* Pntoa de solicitar um empréstimo ou 

atotuar uma transação comercial, Weri- 

ligue a idoneidade de quem está 
negociando, pedindo documentos que 
identifiquem o fornecedor. 

* Procure documentar a transação 
comercial, através de contrato com 
firma reconhecida. 

* No contrato devem contor a taxa de 

juros e à forma de pagamento. 

* Procure fazer qualquer tipo de 
transação comercial apenas 
pessoalmante. 

* Fomaça seus dados passóais, por 
fax e/ou telefona, apenas para empre- 
sas conhecidamente idôneas, 

* Evite receber documentos via faz. 

* Não adiante nenhum valor (Ex. 

dapósito em conta dorrento, vales- 

postais etc.) 

CAciRel:ie, 
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nos, ária, Sorri ancia, ga 
ragem, Gs 7. Fá loka, 

SEP Plato local Atuimo 
mmóremia Toa 0 ABE-Básdy 
Eoadro Cs iama 

3 Quartos 
= = 
COPACABANA RS is 
no figo drimo apartado 

do fremta, ofamdar, Gola, 
lgfos arménios Dora 
Amanda, dipescddscias, ema 
por Próvimo cetiá faca 

Vando. Dapósrio! Seguro Tal 
Tr30S-B8 24. 

COPACABANA ESTO) Prum 
epasies do Peru. dpária 

meio E qria, da- 

Dono ónci as compila tas mreora- 
paia, Sem guragare Ma gua- 
gro dá praia, Trab André Tor 

(EDDIE -5264. 
COFACAMANA PÉS Nip- 
do Vere Cosa Jgios, as 
E etário, pm mrárioa, deés, 

pertada gia Ta 

mes R$LSEL0O. Porrpou 
Losraioa, SE/204 BL:? Pisa 
Ea deco! 1 So 1iha Áltmio 

meets Tais :-0403-Bbsf 
prosas CraIsaa. 

ÉS% 
COPACABANA R$ To- 
Eb arca digita figos usas A 
Frála, Fui Miqual Lrtea, 

Corcads Tado Tiag De Comdr- 
Cio Pdo Mégtró, Vic. Sariga 
Tall 2223 4070 L2b0 Baratas FEjadas É, rio A tr=] 

ES bes 
COPACABANA HST. Am 
tar Escura, Matdindo, dis 

per fumo, Fam, mala L- 
Suas, eg, Sembiantas, 3 

Coma córinha, 2 vagrê Gob 

ser. Das Erereçaca Ter 

Zr2-dSZr E Rafaara 

Gávea 

2 Quartos 
E= 
BANVEA RETOS Alugar va 
sã Sa bm, suba Semed 
ros fre, Gas, part 
Za junto Teresmo/E sonia 
Psi. E Marguri da nha vr 
conta UT EntosT AR se 
io Jimi: Ts BAI 
Bib FITAS E) 199 

pena 

3 Quartos 

lia 
IPANEMA 

ARCA A Mal nacissal dedo 
Entádo mo Njo do Jmaho, ne 

RES SIS PRÓS, ah TD 
sedas gere dpatoia é Beacis- 
Fur ido, ietação réis, que 

matica ema: ebiisenamaim 
Si can, MaSMI-ITTa 

mastidop, tbe ves riisiga 

mesrabmegis corr be, quealia- 
mes aiuzmos Edo, Edo Facha, 
Poa Sed o id 

Letidon 

3 Quartos 
Eee 
LEON FALADO + mms dir 
em de Afpuito de Fale 
PES (20 Amplo 13me saia 3 
Enisrtos/ duda Botbira csri 
oba armários depençêncios 
parspam Tr3F31-3500 qua 
H Fis ds Com É piol 

Villa 
IPANEMA, 

LEE Sd Mura doa] IRIA 
tada Bo Ro Do dametra, Me- 
cos sita imóeeis, Vuzmos, Mio- 
Bias sá, Peró Giresiega É Pub 
Eleitos, Loçaçãa imeçiyta, 

Gxsrtida, Era eliana 
dra Erg do Cos, Meteo 

FEL ra traço, Giber ereraa 
Fisizenam pires Our be A- 
malizeras, abuarees Ela, 2a 
Panda, Targedpol e e MiEorái 

ADJACÊNCIAS 

ILHA D 
GOVERNADOR 

3 Quartos 
A [Pr ————— 

MONCRO R$LTOD Agoris 

marta Tgtós, à bonitos, 
ei ma Esr 

mELZAL Fido 
Darero: o! 

condução Fel DiHE-SaT 

GERE 
Dendê 
depósito Perto comer 

Ir 3 
ADJACÊNCIAS 

mando, 
te. deprompl, RIO cor 
Eca q arg. Prados cjpiscr 
Pa madéma, infsrsasérstora 

Prósima Shopoinç Tibica 
eres, orbita Tai = 
rr mae 

TLIAREA Criss Vascontulsi 
temçho moêra, prátimo met 

Seo, Exa ditos depor 
dencies coMglaies, qarsquem 
Rã GoG,ÕO stands Fido, om 
fosraçõee To PRE, 
15h. 

SERRAS 

Teresópolis 

Casas = Terrenos 

Villa 
IPANENLA 

TERESOPOLUS  Mecessita 
a red Pois Atagual, 

Vpndy E Roemeta Fara Cher 
tes, Ea Medanco Do Fla Da 
Jasviro Pra inmisópoia, 
Cosmatot: SBT To 

ÉS el 
BARRA ER5ZLGOO Av Am dr 
Co, Lada (Ie Tt) Ciro 

armeresarigi total ivêra, Loja 
estruturado  pósBoratóra, 
duiagos. Estrdissa esbra a 
e ahiquel proçratetes, TI] 
arena sarghoca sto com br Ta 
e 2) 

Salas e Andares 

Edo 
BARRA 54.10) 
Em Frida OR ada E] 
Fafiremtia Com Labs Má 

Teeroo. atizTa-dro CiZal 
Matias 

ES enjolsh 
CENTRO R$i Ba 1500, 

Causas Lodi frnha, Caberá 

Mavimentada, Frantá, Eu 
tação Vit, Ea 7 Co brinhro, 
Esquina Ar BiÔ Branta. Te: 
FEIA O] O Refho/ 
e) 

Dera 
CENTRO R$ Lojão, 
1652, Retormadoa, Ar Des 

trai, Junte & Pace dade de 

Bireta, Pernilbifdiadeo Em 
Mesanm, Sem Condomb 
mia, de Eis 

ÉS db = 
CENTRO R$4,000 Exceien- 

té La! Ava Bosnos Ages, 
Piso Ceréemico, Mezanina, 
Pisa Em Tábuas Comidas, 

Próxima ALrirã Liryçita ana 
Tusiira-dar Cio Bet 
FERE 

SE Sen 
CENTRO FEIDMO Loja Rua 
Amdrsdas Local De Qusnia 

iria 3 tam leis 

ETTA 17Penzo duna L 
São Francisco. Mor E27I- 
CL Retro 

SS login 
CENTRO 259.000 Lojão 3 

Pau mentos, Cocelenie Es 
Lido Porta Mheçdts, Rui Da 
Csrúea, Erivds ipdprmis- 
É intao ema Para pág ip e 

rapa erre 

ES alto 
Eri RS quo Pronta pr 

Ras GEMELE! La] Fazia 
ATE CIISO Ratier 

ES iii 
CENTRO RSI LOLLO 1 
Povimamina (525 0672) & Uh 
PLGUALAMA Pecelonto pára 
Fertauanta (DOTINEA mn 
destis! Cimeara Prgonico, 
isa Come) Local Mar 
mastro. ta Edi 
optima Fiat: 7182 

E 
CENTRO RSI estou 
eoarta Teaé doidos sara Leo 
Nitsedada Fura Fossenrimen- 
ta tradato Sima Escala 
im Locubeação Prómino & 
Praça disud Sol fifi-ddz 
CITSO Ref: 2871 

eita 

CENTRO Lugares a 
sussa da Uouigosiana Com 

Dado, chmod etaamçai pó 

m SeestaquerCuligagães </ 
desis geo EE COM BIBLE & 
Terantoçio £ ver iiszogurado 

CEIA CR 
e 

ÉS dempolasho 
CENTED SHOPPEIRE Luma 
sssuios do Urugushara Com 
Devia, diversas loda dom 

Tremies. com praça aferenta- 
cão à ser inss guenda. TENTE 
Errar) 

2 rebeiis covemcas 
JOMA CENTRO 

CENTED diugo dmigresl cor 
Sim, com posto de Fala 
«Pscdaras fa cos Mama 
Es d, Pri T me Lã, Sn 

ve mara tados ms camas Tal 
BELIS-PA80. 

2272- 4422 

99852-7726 

Prédios Comerciais 

CENTRO RMS Junto À 

Praga Asia, Poiia Alo Boa md 
finchado Próxima dvenido 
Bio Ecsnço, Berenção, Sen, 
Divsáras, Ar Condiciona- 
ol E Didi rm 
Ber 

2 Pei 
CENTRD ES «prt 
guarÊss cntosPdpsteca dr 
Duãa nulas Elma, Exa ma 
chinça, Peeo Corimica Cla 
árminios Junto à Aria 
Erania, Eesti fsteso 1 
CEE mta RS Fai E 

ÉS velas 
CENTRO R$b5) Sais Jim? 
Fria Seita Junto unica mio 

Ernie, Pesco Maçã, Prondes 
cade Do Porto Masziilha od 
vit. TelZrtiddrs E TSo But 

Bo13 

CENTRO RSI PDS Corqunto 3 
Galo 6) 0bmS Cinúlinels 

For Emado Junto Estarão 
Mirtrô Sistama Da Câmeras 
uia Aioinão Euchámors q 

TETE Cito Ref TOSA 

E Seda 
CENTRO REI DDS Comunta E 
Eotse, 7 Banôeicos, Copa lu- 
muiaso Sngageng, Diversos Lo- 
pa Lregeaaa cDUVIDOR, 
Emacs ttaderniraiol 

Becencianistas, Segurancas 
EZFi-dido TERRE Ejbso Raio pu ei di 

ÉS velas 
CENTEO Eflogi soêncials 
bem, Fria Av TREIE Da 
Maio, Entes Lo CREA) 
cistina degiaa, Diviçca doa, 
Corinha 2E3n5, Fanta [ Ex 
tosa PaliiFidars 

TE 

ÉS del 
CENTRO R$51.00 Conjunto 
Com HS las, Pha Fra 

Eiriseria, Fomeçhoa Toaturiza- 

car Ae TREZE Da Maio Junto 
à Emacs Tolliriddoo 
(750 Rot 17200 

CENTRO RSI UEDS Comporta d 
Tri ArRiO Eres Cla 
tímida, Escolento Nesta Para 
Bbamno. EMniZ Portaria cfSE- 
Guitáiças, Sento Mirá 
et de o GS Ret Ped 

ÉS velas 
CENTRO R$55.06 Cosjunto 
drbindiaco 200en? frato Pei 
iza ua Ascamrêlala, 10 
Fegero Tripumai Mistica E 
dssger dida Corbta 
E ie e A Es ar 

Sela 
CENTRO Rádio Andar Ex- 
Ef tiro SD DE 2 Roda; ASA, 

dy Fio Bo Janta À Eua 
Da Gesido, Primo Mrirô 
e ja dia feilstE-d 
Em Botas 

Esse 
CENTRO RSESDO Andar 

Med, Rua São Bento, 
Prázimo À Praça Mauá E 
Perto Maraviiha, Comércio 
E Condução Farta, Te 2ia- 
dAai Cc) 2 Retro 

Essen 
CENTRO Ejs 554 (FRdbma: 
Ru BOND (772DAmm RE 
SE 00 dO (520 db) Compar- 
túa Av TRELE De lato Junto 

Migtro Corepianedia JE dm Pa- 
eres FolZ SST To 
REF. mer. sampuaas 

Esse 
CENTED 252 000 BEIm?, Am 
GO Brasco Jemto Sobe Se 
bamãra, Andar Conladiva, q 

Tnõor, 11 Falag, Ar conteal 
Eri Sepiuena. Taí 
Dra Cj MO mar. 

ÉS vai 
CENTED Er pri! Bar “cod sr 
desmo PS 
Zanás Ed mg ug em e 

não Manteros Conama 
pa, dsguivo dano de iirirã 
Errada Gases 1ZF7z-agrs 

Po e 

Essen 
CENTRO R$12065 sosenboja, 
Ee, Om era 1 Ea: 

pihairos, Copa, Ruz Santa bu- 
Ea Frisimo À Cinesiedia, A 
tosa De Flithtago, Tadi27r 
SAT GT>0 Rot FEI 

ES ela 
CENTRAL BiiiDOs Sstreiajá 
0 00m? Totem ante Boto 
reóda, Loo Entradas Inda 
pasbmbas Soenmeiros, 2 is 
RR em Frenio Aa Fahácio 

cer TEzr-dsga 
ces naciia, 27 

em 
CERTED FERIR QDO 2º Mrejoa, 
LOM ima, Encolania Ponta, 
Bus sedeada, Por bosta Dn, 
Caps, E Eanherar, 7 Pata 

da Ertaquo, TaltZzrz-dia 
iLISa BorIdis 

a merda 

CENTER REIS DO Evqribária 
Luso Sime, Vocemfrieo 

Edmtis Pegamos Para LHS cre 

clota fracos Grapador Fo 

Grandes Empresas. TetIlra- 
ddr Cj 2o0 Mor Tres 

iara 

CENTRO ESóduddo Cada 3 
Eundares, Luxo, Presidenta 
Vargas, 450rs2, Cada Mr 

dar, Londa Vota, À Eliado- 
rem Toto! Segumnça Tel 
2272-4472 €)250 Retirroa/ 

Ee 
CENTED SHDPRNE Luneoro 
quina Co rigido Dom 
Duvido, divinos Tiiaa, vá 

Ds Matra jocãl Cor 
raça sirpartação S ser ind - 
Guredá, Ts LJ TO 

Es 
CENTRO E$60000 Prédio 
1 5Mmê, ártrga Acodemis 
mari Fit 3 Pavriméntos, 
Trecsea Mosimeniadésiro, | 
Dá RSETE Setembro, To | 

taimmasto Petesfiado Tai: 
IF-HAZ CaTd Ret Er 

AVALIAMOS 
SEU IMÓVEL! A 

Ex tubo 
P272-h422 
99852-7726 

FREVO MIOESNO Nil 

EDRAÇÃO Dl) CENTRO 
pa CIDADE MES 

ChLPA 
AVENIDA RRASA 

qutóna De Grssde Quemti- 
dade Dé Veícuios, 9D0mi, | 
Portas Waradas, cfTOTAL 
Visibiidado  aONTER OR | 
Teriiri-ddso Cm Ref 
a2s | 

ES Vea 
COPACABANA RESP. Casa 
7 Paritentai, Prágima Rua | 

Balhvar. 7 Salas, 3 Bishonos. 
2 Vegas Guraqem, Frio | 
Miebry Combágao TallZ57% 
Ma cirrr Retizn 

LOJA DE ESQUINA 
ns MM! 

NE COPACARANA 

DORA ADAMA RESSO Gaia 
tlm Ay Mo 5 Copácaba- 
ta, sumo à Ksver Sirera, 
Vasto Comércio No Loca, 
Prés iMatrá Coantsgqais 

Teia BETF-EA CJISA Pa: | 
pá] 

ÉS demjnlasho | e ra 

COPACABANA ESTO 

LET Da Frito Recirão, & 
dilia, Ted neat, Copa, a 

nogiros, Estogua Frádio Tra- | 
a nel RESRÃO |panmma 
Fole-2)F2-077 cla Bet 

= el 
LAREO do Machado R$ 
LBDa Sais 40m? de Frente, 
Justo Matri, Prédio cla | 
trata Eletrônica Fascióna- | 

mento de Comisgo à Da- 
mimo Titfiddid Cm 
Retitizi 

AVALIAMOS 
SEU IMOVEL! a 

Es tenbit 
2272-4422 
99852-7726 

Prédios Comerciais 

ANDARES EM PRÉDIO 
MODERNISMO 
RUA DA GLÍNMA 

E 

| cul RJGMO Afonso, Jia O 

| ES derjilasho 
| Wilubda Penta R$ E Gala, 

1 | Lasgo Bicho Fogo Proça, Co- 

Pré ' Ea 

| do amimeo de 

| haja referência 
| quanto ao sexo, 

O | fator discrimina- 
BOTAFOGO R$35.00 Lado | 
sans Cosan Cr | do a natureza da 

| ma. Pretonêncoa morar prdai- 
| rã Ligo 1 LORI 

| TZE-ELIO 256 54- Tadid 

| CAPTADOR Do jmóeos rãs 

| Fique Restinga 

| Tal HE 

| mibr Tal ERR ID 

| Srread. COMA 

| PADARIA Venho ou Paso 

| tá tEusrisa, Lmés nã Fona 
Portodrea inttalações mo 

| PONTAÇO  cirenimsial 

| Aviso 
Antes de sobóiiar 

| um emprestimo ou 

HUMAITÁ R$IQODO Casa 
1L5 mi, intu Mão Resicar- 

FAT A, Tomas, diga antas, 
Ibenseiros, ada War, 
Terisçã, epa vi Eu 
diz Tao Gig? a 

ing Copo 
Lojas 

ÉS degah 
TRA R$VO.D00 Logo na Phga 
São Francbero aviao (LOLA 
MSG, Jia is ir De E na 
Froximigades da Er Hoj- 

doca Lobo TILE/Z-Sas C 
Rarda1s 

Salas e Andares 

mdrcio Varisda, Casdoção 
Errta voga Gonsgem, Prédio 
Eam Acminiviraãio. THNT 
a4S7 C/*56 Bot 2ioo 

TI 
PRAIA 

arg Guanabara 
ilha do Enveriador 

| |: 44 QUARTOS, lerraço, 

& PAVIMENTOS, 

jê elevadoros, 18 vagas 

E eat 
VIOLA Inabal RSI Presto 
1.560mã Otimo Estado Ma FE 
sátira Em Terena De 

EMPREGOS 
E NEGUIDOS 

3 

Aviso 

De acordo com o 
an. 5º da CRIBA 
clic art ST5A da 
CLT, não é pormitis 

emprego no qual 

idade, cor ou situ= 
ação familiar, Ou 
qualquer palavra 
que possa sér 
interpretada como 

tório, salvo quan» 

atividado assim à 

Buber. 
O 

Empregos 

Empregos 
EN NA Mame Barqandia 
Dor e Dótitogo contrata cj 

enperionçia p/feardado motur- 

dire, AMamentano Sai 
Esmgo Da Atusçõo, Ea fe 
smidposi, Sibardi E Sho Bar 
he dpmite Captadores E Lor- 
cotas Ci era Or- 

Tod, Elas: Wrra is app Fi- 

SR TIA E Era; vlmigan 
eratm ore gm com 

am Copacsbens camiisis 
Bars cosimha trivial, Roridis 

turma finca ds 17 horas] 
-15H5. 

CIIDADORES DE DÓSOS 
cPCursô de 100h E eme 

nêsca MO ativo Craade 

na é Niterói. Curnitão rréo 
nu board eo 

MEDICOS) Rtuemalai a- 
testa, Paiquintra, Prgumi- 
costa e Urvogsta, n/a 

menta  amisulstanal, 

ét4% bRO em Dogue 
da Coniãs Ten S7TI-MAS 

ET PD RI-DEDA 

MOTOR STA de Rembl, 
ECRM Cntegues 8, Emprdia 

na Tijuca Salário cede 
elos. Enviar Currículo pa 
rrsil: cportoridade aocmid 

PRÓFESSORLA) de inpês e 
Espanho  cieapesência, 
tarmádes em Letrés. ido 
master contrata Esviar 
tuériculua patio dou pá fd 

nermnçtor com.br cu ndriemus 
irdorcuas bes cora br 

Negócios 

py] 
EATETERIA o Laschasnto 

Rs Comprido. R$2E.000,06 
Otima oportunidade! Em 
furcemamerto ciequie 
menta Chente ns formada, 
malhas poois Commercial 
Tel RBD 

ta móvel ccárlairo diese 

mas! amp Teisida- 
FAld Er Bumpeó. 

mE 
Dara tsução, Ar hisra. do Ca 
Dacadana, nº? duguel R$ 
SOON fnturamento RS 
SS 080,80. Ótico para from | 
guiar dd cáma o não. Tal 

ETISRSEIT, Maria 

eletuar uma tran 
sação comercial, 
werttique a idoral- 
dado de quem 
está negociando, 
pedindo docus 
mentos que idonti- 

fiquem à fomeco- 
dor. 
E 

Titulos 

ARGO são jnão Batista, 

vendo. bocal mico mena 
Apés dnisos pincpel d pI 
dumica RAT 200,00, Docu 
mentação GE Tratar cum 
Riad Lima. Taz 
ir. 

CADEIRA do Rodas mbtr- 
ca dobrável, cabe em porta 
mica, menor que exe, 
ora Vendo RSS GORDO, 
Tistar Teto [2 DE22-D45a 

CEPE 

fegnel 
coMsSÕRO O diberçio! 
Esperamos) vendemos) 
trócaiives, comamp ades/ 
não, bico mtratundoEan- 
cêledo Cobrimos atertas 
fartos Auto riscos md reis 
Capital de qro. Mehores 

preços, viro posse Loa- 
au msn A 13 E- 

: brocas to rcuis to 
poe pre Tas alter 
FALE? durhatebpoi! 
(Eacii SALAS 7d çiat- 
spa) (Eccilyaa o E-LROS 
tuhalsÃgpes ria henpessão 

deLerires es br 

EM GT 5H MIL Tuma. 
Etenamase duma dsises ca 

vao prata 
PE 000, o Einmisia. 
tg MELST-IDÕO, 

culado Cobrimsse atortas. 

gre DS er gra ra! 
Camita! de qro. Melhores 
preços, város pisvos Leo- 
ne Enmadsc os Shamos.!! E- 
add leiria sarado Ros O 
a DE] Ta dba) 

MAL RE- JR fura la pç 
tê PROL EREbporhal- 
sÃpei) (Oni rapá is-i hã 
CRS PDD A ED O 
ECA ER) 

Co 
CONCEITO 
src Lala pre-taterica- 
dif piso compro polido 18% 
cartões. ivinrisõos fea- 
Lata FAOOGLPA POD 
So). Midas Eb coorin- 
go. 

EmadiFi-ddas 

Para Você 

Pessoa 
Aviso 
Todo encontro 
com desconhaci= 
dos poda ser 
armacado. E acon- 

selhávol marcar O 

primeiro encontro 

em lugar público q 
conhecido, Aêm 
disso, convém 

informar a uma 

pessoa amiga 
hora o local do 

ericontro 
222] 

Aviso 
Submeter criança 
ou adolescente à 
prostituição ou a 
esploração sexual 
e mimo com pena 

do reclusão de 4 

a 10 anos. e multa 

- ART. 244-À 
Lei 8.069/90, 

PROIBIDO 
PARA 

MENORES 
DE 18 ANOS 

CHUTES 

Cderto veiho mor 
mepebes mada 

dmg EQOo na 
Eegigara ti Be lagarmm 

012534-4333 

PROCURAR 
IMOVEL EM 
OUTROS SITES 
SO TEM UM 

PROBLEMA: 
AS OFERTAS 

MORAM 
LA HÁ MUITO 

TEMPO, 

Certo velha não 

resolve nodo. 

a a] 

'Vhasdog cu Telagrosm 

“21 7534-=4333 



| Classificados | Domingo TE 122021 

MARS TINTAS 5 Suvinil 

0410 GLOBO 

7 E. 

Suvinil Suvinil 

Nas compras à acima 
de Arg ses 000 v nha 

o É 

BuLo 

a re— = 
Temos técnicos especializados = emtodo o Rio lda 

Piedade 9 Copacabana lee E 
Av: D. Hélder Câmara, 7721 R. Barão eh Ipanema, a a A = | ras 

(Próx. 1. N. 5. Copaca asGmardasintas com.br 

(21)2597-2644 (O (21) 96742-3931 (21)2235-2910 Q (21) 97207- 2129" — mein Era 

SABE AQUELE SITE QUE VOCÊ 

ENTRA FALANDO UAU! E SAI 

ND ANIDIO NE A E: 

4 CLASSIFICADOS | 
Oferta velha não resolve nada. 

Imóveis, veículos, empregos e 

muito mais no Classificados do Rio. 

Só ofertas atuais com fotos 

e navegação inteligente. 

Anuncie agora via e | sf 
WhatsApp ou Telegram CLASSIFICADOS | O GLOBO 

SO 21 2534-4333 emu 
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doa dh, 

S TR 

EM ILI) 

A 

| nº] 

E E SERER 
AUTO TAAOS 

SERV ÇOS E E GANHE 

DJ 

OS DE MONTAGEM + 

DO OS PRÉ-REQUISITOS 
E DA MARCA CONTINENTAL, "PNEUS A BASE DE TROCA. 

e 

Parcele suas 

ao Tocsa [oieee 
ALINHAMENTO 3D | BALANCEAMENTO | FREIOS | INJEÇÃO ELETRÔNICA 

RETÍFICA DE MOTOR E CAIXA | EMBREAGEM CANOS e SILENCIOSOS | AMORTECEDORES 

CATALISADORES | CORREIA DENTADA | REVITALIZAÇÃO DE RODAS 

Excelente atendimento, ótimos 
preços, qualidade impecável e 

rapidez nos serviços. 

João Vitor bastos da Costa “Google q j » 
tciêntes atiste to Pta Mig 

+ * dr doa cá 
í o 

CENTRAL DE ATENDIMENTO | ho) al ne 300 Ve 

(O 21 2765-6700 a 00006 sc nosasnmesso 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO AV. NILO PEÇANHA, 1249 rr | pacas 

RUA OTÁVIO TARQUINO, 1248 ? | Rca 5 SEGA SEX 8H As 18:30H 
NOVA IGUAÇU/RS | E SABADO 8H As 14H 

E CFULLPNEVSERASICAR 
"OFERTA VALIDA ATE O TERMINO DO ESTOQUE OU ATE + à PRORIN AMU RESERVAMOS € + DIREITO DE CL rap id ) SoLViEiS ERROS E Lllaltáo A 

TODAS AS OFERTAS ANUNG ADA S SÃO PARA COLOCA par ÃO | Po, LIA - MONTAGEM DE PNEU A Pa RTIR DE R$ 10,00 CO ULT “MOS: PONTOS DE VENDAS 

COM TABELA, DE PREÇOS No INTERI por DA, LOJA RC ELAMEN TO EM ATE 24X SUMENTE COM dl JROS [ SIE ITA A, NAL LISE DE CREDITO PELA 
FINANCEIRA LOSANGO), FINANCIAMEN] 1 EM DE É BITO APENASTIARA CORREN TISTAS BRADESCO. 
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105% 

AQUI E GANHE 
DE DESCONTO” 

| AN " 

dr B 
SEM JUROS ED visa 3 * CARNÊ 

— PARCELA MÍNIMA R$70,00. 

Fabricamos móveis sob medida para 
mesa, sala, quarto, cozinha e banheiro. 

Domingo 18.201 
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AMENDOA - rare / sda UA DE R$ 161 (97 MOORE CORIS 

4 a mm ga 

E, E DECORAÇÃO * o 
MADEIRA | E (ALMOFADAS | É, | 

MACIÇA) FENÇO | ni 

a | R$590, / p= 

JAPÃO | 
COM 3 GAVETAS E 4 

SEM COLCHÃO COM 2 COLCHÕES D-33/14em ; 
” im ' FT. f 

tva R$ 1589 Õ, À VISTA e q 0, A A 
Si = Toi MADE! 
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10X vens] o di 10X DE R$299-00 ACI 

100% à 

A nDF , ' ROUPEIRO 
ZURI 
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À VIA R$2.1 90, 

10X peRs219% 
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10X 0: 269 269º 
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AT 
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POR n 1” 

Hiro johvra 
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“Sum | prod se | 
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10X pers 129 [29.80 pa 

HOME 
ESPLENDOR 

ARIAS EM LED 

per HOS DEGORA TIVOS 
e ACOMPANHA SUPORTE 

dia PARA TV cal 

18 |protundalcade 

PRONTA ENTREGA 

A via sa 430, ROUPEIRO 
IPANEMA 
CAMILA PODRE HITE E BRANCO 

Am d, 10X0€n5 199: 
TEMOS OUTROS MODELOS 

£l 1 97639-078 

ROUPEIRO EUROPA 
e | PORTAS É 4 GAVELAS 
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10Xves1I8 
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“BE 
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MA MOSCO

U 
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| É 
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pets o 51.690, — 

= COM FENETLAMAS 
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q 

AN nu R$4 é 1.990, 

pIZx Xoeis43 33 E N | Eu 

EiNaUEeENTO. E Em. — 48 E aa E cs 
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DR 1) 

GRANDE LIQUIDAÇÃO 
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1] 

== pos q [1 ton molradá ie 

soma RSÃ, 690, | 

10X )X DER 269.0 
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Cia cániI RAS 

pao De E VIDRO 

COR E i 
MIN AS | DEC Ls ma 

mr O DE 
MESA ELÁSTICA 
DELÍRIO c/4 canemas 
VÁRIOS PADRÕES 

k WIGIA Rs2.9 9 Õ, 

10X DERS3 3900 
E FITA A 

MADE asi ed PUFF R$350, 
| fre) : FIM E. ER 

no e» - o 

| E “e 35: 00 

' TR NH a 4 

RACK FÊNIX: reais, 
189, Lv dom R$. 150, 150, Á Rir 

118,90] 10Xpers115: 
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vet RSLA A9 'U, 

(ou 
10Xoe n5é Oki RSI4 140,00 
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— E 

Lo ail:parqui slisboamovi [: JE 17 Photmail com EL] Atendimento ao lojista FE TUR NS 1870 fo) n 
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R E] à Con Fi Ti a dl » B To] [l | im, 464 EI F Ru ER Haddo ck L Ibo, 53 - Ljs A/i q sta erp 127 Bi ja Bara ta R Ti beiro 646 : Rudnick 

-. Ramo = r = Ar r | 7 ] FREGE CAR! 2273-4096 3676 a 2235- 141 Lopacabana 
2293-0539 AR] Rua Barata Ribeiro, 194 Lj E 
2504-4153 -899 3 2234-2092 

MET ES|| -stácil PETIE sopacabana semtre 
Av. 28 de Setembro, 307/A Rua Haddock Lobo, 11 ibeiro, 19451 Rua Bara rata Ribeiro, 3 Rua Buenos Aires, 100 
2576 - -304 1 2520-0053 e-2b36 2548-405: NOVI ] e 

DI AR ONDA NAT OA DP OEA DE ETA a mr TR id O A 
TÉRMINO DE ESTOQUE (O QuE E COREE ME 

Pnaguros ML ESTÃO EINPONÍVEIS PARA PRORTLANTREGA (ajonaMeção vALIDA 
DIREITO BE CORA POGSNPEIS ERROS DE DERTAÇÃO. 
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42 ANOS + 12 LOJAS MÓVEI: Q PARA SUA UTILIDADE «CASA OU Óffice 

MATRIZ| EMPRES 
SOLUÇÃO EM MÓVEIS 

= | Er) 
Ee E Em 
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Ai | ——, 
Fr 183 , | 
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CARTÃO 48x ' PARCELAMOS P/ Aus: : PROJETOS P/ ' SIGA-NOS 
' EMPRESAS E RX : EMPRESAS 2219-6020 : SOCIAIS 

BNDES a ue Ee prcempno - CONDOMÍNIOS 
li - 

BOLETO . E CONDOMÍNIOS 2219-6021 . shoppingmatriz com.br VALOR ni by no 

ESCRIVANINHA TABLE TOP 
MESA DE COMPUTADOR MESA DE COMPUTADOR COM GAVETA EMBUTIDA 
BM 400 - BRANCO BM 500 - MONTANA SM MULTIUSO - FRESNO MONTANA, 

MESA APARADOR MULTIUSO 
SM 

sn AF dd mim B - od E on an 
| ) à a | | À "dd | 1 ' 4 df i | à di ] Aiii à No ] ra NTE 

PTD dt pe e A VE do Da RPA RR TrioLe da Dn, Amy F h, U | NAM q MP ur 

CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL CADEIRA SECRETÁRIA CADERA SECRETÁRIA CADEIRA SECRETÁRIA CADEIRA CAIXA 758 CADEIRA SECRETÁRIA 758 
COM ESTRUTURA PRETA GIRATÓRIA COM BRAÇO GIRATÓRIA 558 GIRATÓRIA 256 COURO ECOLÓGICO BASE BACK SYSTEM 
3 180 = FRIBOKAR 158 = TECIDO = TURIM FIRENZE - TECIDO PRETO SEM BRAÇO - TOSCANA TUM MB STSTEM EXECUTIVE 
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1- Armário baixo com 

2 portas e 1 prateleira 
sem fechadura 
0,75m X 0,62m X 0,45m 

De 3598-400 
Por 349,00 

A 
= d al 

10x “Py 5 

2- Estante alta 
com 4 prateleiras 
1,82m X 0,Fim X 0,29m 

3- Estante com 2 
portas e 3 prateleiras 
1,82m X 0,/im X 0,28m 

"ÃO () Por 349,00 
“u | Td 

a | ma LP 

10x ara 

4- Estante baixa 

com 1 prateleira 

0,83m X D,7im X 0,28m 

De 

Por 129,00 ta 

im OM am A aaa Au 

1 LIDE dia E 
, 

Medidas: Lado 1: 135em 
Lado 2: 115em x Profund 
Protunridade 2: 4Bem x Altura: T4,5em 

5- Estante média 

com 3 prateleiras 
Lim X 0,7im X D,29m 

De « 
d PRA: 
Por 199,00 

4 O 90 

idade 1: 38em 

FABRIL Possui 2 portas com abertura de 90º o +. 

err mais 3 gavetas com corrediças metálicas. TUA ui CF E 

AA | 

SHOPPING 

MATRIZ 
CONDIÇÕES DE PARCELAMENTO 
Carões de crédio em alêé 10x sº juros. 

Parcela minima R$ 20,00 nos carlões 

Lrbdito Bupeto d nprovação pelor 

cmtéros da France Em nossos 

preços não estão incluidos frete E 

montagem. Obs Preços válidos ajé 
SN) enquanio duram O cs 

leque. Poderá haver fala de produto 

em alguma loja, já que O Enúndio & 

lendo com muita  antocedânca 

HORÁRIO DAS LOJAS: De 2º" q &º 

das DO às 18h Sábado das DD às 

i4h. LOJA CASASHOPPING (jaber- 
ta de 2º q Sábado das 11 ds 20h, e 
aos DOMINGOS E FERIADOS das 

14 às 20h) Consullo nossos vendo 

dores sobre produtos disponiveis para 
entrega imediata 

EAToOror / Eni 

o O 0% fis Ro Mi PA Rus 

PC "Dn FASE 
0800 282 5025 

1626-1 , ET . 2676 a 2 6a 

PENHA OFFICE CENTER 
ds Brasil, 1ÓS40, SHOWRDDM DE MÓVEIS. 
22 HEMBDES / OA FNDE F BODE - 258-HO 
O DOTT0O-AGAA 

BOTAFOGO (FR igna Barreto 

HE 

O 49877-7803 

ppingmatr 

8- Suporte para 

CPU mesa Triângulo 
0,7ôm X 0,3im X 0,45m 0,46m X 0,46m 

De 15900 A 
Por 129,00 on 

T- Mesa auxiliar 

em MDP 
O, Fm X 0,90m X 0,45m 

De L780 

6- Gaveteiro fixo 
com 4 gavetas 
0,75m X 0,45m X 0,3im 

De 
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EE a, 
| HF Et deal 
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NAS CORES: 
BRANGO, MONTANA 
PRETO OU FRESNO. 

a 

ESTAÇÃO DE CANTO BÚZIOS -SM jiu. 
É fabricada 100% em MDP 15mm, ia. Va! 

MESA RETANGULAR 
DIRETOR COM PÉ PAINEL 
E GAVETEIRO PEDESTAL 
EURO ITÁLIA 
MARBALA E GRAFITE 
A tá Sem nl iSfema PA Sem 

MESA SECRETÁRIA 
EM "L" PÉ PAINEL - SM DELTA 
É A LMAMO ENTRE 4 MESA SECRETÁRIA RETA 
E A MESA ALGO LAR SMA DELTA, FORMANDO 
ARSIA LIMA LESDA, ESTAÇÃO PRA TRABALHO) 

& Fáem x L iSbce X 15bem x P 4&em X Elom 

À pal 720 fi i 4. CDD ff 
A vista fd O, J uu A vigia DY é RR 

D “Th h | 10, Bu | 40 
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a a 1 

TT o 
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E 

da | LOTA. ca! Mie 

5. JOÃO DE MERITI 
ira do Expedoonano 

250807) = M52-9017 

É 90000-744 

á “o 

CAMPO GRANDE 
As Cosfro da Melo, Cera 

2416-3590 - 2219.3514 
É) 99706-0823 

CENTRO 
Rua do Rosário, 132 
2500-4353 

O p9707-0525 

NITERÓI 
ressão, 165, Cento 

PR dr] 

5) 99006-1385 

RECREIO 
Av. das Amiúricas, 133 

FAR 2437-1801 

BETTER Er 

Pd | NI 

TOJ-0I21 

SD JB4S 

E ABERTA AOS DOMINGOS 

CAXIAS 
Ae Discuins do Caxias, 3 

3842-5125 - 2871-0568 
O 99724-1061 

PIRATININGA 
Es Fm da Eng Nituma, 5200 

Tosa PARA 

O 99761-0679 

MANILHA-ITARORAI HOVA IGUAÇÃO 

1403 

É 9933-2354 
2035-H160 


