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VACINA PARA CRIANÇAS 

Anvisa pede 
proteção policial 
para servidores 
Ameaças de violência se seguiram à pressão pela 
divulgação de nomes que aprovaram imunização 

Dirigentes da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária ( Anvisa) pediram proteção à Polícia 
Federal após eles próprios e outros servidores 

receberem ameaças de violência em conse- 

quência da liberação da vacina contra Covid pa- 
ra crianças com idares entre 5-e 1 anos. A Pro- 

curadoria-Geral da República também foi aci 

onada, O presidente Jair Bolsonaro havia pres- 

sionado pela publicação dos nomes dos res- 
ponsáveis pela decisão da Anvisa. Ontem, ele 
defendeu a necessidade de receita médica para 

vacinar crianças. Comité técnico do Ministé- 
rio da Saúde recomendou, porunanimidade, a 

imunização dos menores de 12 anos. PAsiMAs ne 12 

Ações de Bolsonaro “É hora de união' 
geram reações e 
medo de retaliação 

Presidente coleciona 

interferências em órgãos 
públicos. Respostas são 

veementes, mas há receio 
de represália ao contrariar 

desejos do Planalto. ságinas 

O ex-governador Alckmine o ex-presidente Lulano primeiro 
encontro público desde o início das especulações sobre uma chapa 

em 2022. "É hora de união”, disse Alckmin. Para Lula, “botinadas” 

trocadas no passado não importam. diante do desafio. Páginas 

Esquerdista Boric 
é eleito presidente 
do Chile aos 35 
Com votação recorde, o exlider estudantil ede- 

putado de esquerda Gabriel Boric, de 35 anos, 

toi eleito presidente do Chile. Ele obteve o res- 

paldo de 4,6 milhões de eleitores. Em meio à 
festa de milhares de jovens, disse que governará 

para todos e buscará acordos. PÁGINAS 256: 

Perícia estima pedágio de 
R$ 8,70 na Linha Amarela 

Análise foi feita após acordo entre a conces- 

sionária Lamsa e à Prefeitura do Rio. Paes 

fala em Cncampar a ria EX pre SS. PAGINA DE 

Aumento da demanda 
e falta de carro novo deixam 
locadoras sem veículos 

Consumidores têm dificuldade para alugar 

carro neste fim de ano, devido à procura mai- 

orcoma retomada do turismo, que se somou 
àcrisena p rocduç ão de automóveis, PÁGINAIS 

- aaa 

Vitorioso. Bone d'scursa a eleitores: "Que nunca mais tenhamos um presidente que declare guerra à seu povo” 

Mudança de cidade 
e nova rotina para 
escapar de ameaças 
Programa de proteção a crianças e adoles- 
centes ameaçados de morte dá nova chance 
a 323 jovens, 61% deles vitimas do terror 

promovido por traficantes. Página o 
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Voluntários da ONG Voz das Co 
dos complexos do Alemão e da Penha. À campanha "Por um Natal Melhor” arrecadou 

40 toneladas de alimentos. Outras instituições e empresas também estão recebendo 

doações para ajudar quem tem fome neste fim de ano. página 15 

Botafogo pode 
“Ser o próximo 
a ser vendido 
Após a negociação do Cruzeiro para 0 
ex-jogador Ronaldo Nazário, o executi- 

vo que Peniano da transação evem in- 
termediando a venda das ações da Soci- 
edade Anônima do Futebol (SAF' do Bo- 

tafogo disse que valvinegro cariocaserá 

o próximo. O Vasco debate o assunto, 

mas ainda está longe de definição sobre 
aconstituição de sua SAF. PÁGINA 26 

BODRIGOCAPELO 

Jornada de Ronaldo no Cruzeiro deve 
começar com transparência macas 

PERA DO GABEIRA LRAPLA SAN [AMA 

Sejamos gentis com nossos erros 
e com os dos outros ehcimas 

Talvez valesse depositar três 

rosas pelo ano que passou eámmaz 

MATALIA PAST ERA 

Próximo desafio: as bactérias 
multirresistentes mácimaas 

FERREIRA DOS SANTOS 
Correndo, carrego a minha 
cruz de pa pel SEGUNDO CADERNO 

JO ALILUITA 
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Opinião do GLOBO 

Por que variante 
Ômicron também 
traz esperança 
Ela é mais contagiosa, mas, se for 
mesmo menos letal, poderá propiciar 
equilibrio entre vírus e humanidade 

à muita incerteza sobrea acaba. Tal conceito ajuda a compreen- 
variante Ômicron doco-  dercomo asvariantes do virusafetam a 
ronavirus, que surgiu na dinâmica da pandemia e a saber se (e 
Africa, deflagrou a quarta quando) ela está perto do fim (e 
onda de contágionaEuro- A pandemia pode ser entendi 

pa e já circula no Brasil. Na África do mo disputa entre duas espécies — 
Sul e no Reino Unido, ela sobrepujau 

com rapidez a Delta, antes a mais con- 
tagiasa cepa registrada. A velocidade 
com asia Tb despertou os piores 
temores de recrudescimento da pan- 
demia, agravados por sinais de que dri- 
bleasvacinase a imunidade adquirida. 
Mas, até agora, apesar de dezenas de 
rnilhares de infectados, as mortes pela 
Ômicron se contam nos dedos. É cedo 
para saber se ela provoca mesmo casos 

os são sugestivos. Por isso, ao mesmo 
tempo que suscitou a od 
bém acendeu a € 
jamos perto se não do Fa pande- 
mia, ao menos de um equilibrio. 
Para entender por que, é preciso re- 

correr às ideias do matemático John 

Nash, Nobel de Economia de 1994. Ele 
formulou, na Teoria dos Jogos, o con- 
ceito de equilíbrio de Nash, situação 

emque nenhum jopador numa disputa 
Garra à pane Entao js 
estratégia, então o jogo estabiliza ou 

mo sapiens (nós) e Sars-CoV-2 (o Ei 
navírus). O objetivo de cada uma é so- 
breviver. Ovirusdependedoser huma- 
nopara replicar-see almeja reprochuzir- 
se ao máximo. O ser humano não de- 
pende do vírus, mas não precisa elimi- 
ná-lo para sobreviver —o crucial é evi- 
tar que as infecções resultem em 
hospitalizações e mortes. A vitória para 
O virus é a re ão máxima. Para a 
hurnanidade, é a mortalidade minima. 
Hã, portanto, dois indicadores criti- 

cos para avaliar o impacto das varian- 
tes: a taxa de contágio (velocidade de 

| dodovirusjealetalidade (sua 
capacidade de matar). Parao virus, ma- 
tarou mesmo causar a doença é menos 
relevante, pois a transmissão pode 
ocorrer até sem sintomas. Do ponto de 
vista humano, o contágio é menos rele- 
vante se a letalidade for baixa. 
Enquanto as variantes dominantes 

apresentam alta letalidade, a humani- 

dade se esforça paracombatê-las. Algu- 
mas estratégias dão certo, como más- 

caras, distanciamento e sobretudo va- 
cinação. Outras fracassam, como a 
aposta desvairada na “imunidade de 
rebanho”. Apesar de parcela da nossa 
espécie jogar a favor do virus, na média 
fazemos pressão evolutiva para ele tor- 
nar-se menos letal. Se uma variante ti- 
ver alta taxa de contágio e baixa letali- 
dade, se acomodará mais facilmente a 
tal pressão, e a disputa entre a humani- 
dade e o vírus alcançará seu equilibrio 
de Nash. Foi o que aconteceu ão coro- 
navirus OC43, responsável par uma 
pandemia que matou mais de milhão 
no século XIX, depois evoluiu para 
causar um simples resfriado. 
Será a Omicron o prenúncio de uma 

tendência similar? E cedo para saber 
com segurança. Caso se confirme ooti- 
mismo, éessencial terclaro que o novo 
equilíbrio dependerá das estratégias 
que deram certo, como máscaras e va- 
cinas. Mantê-lo exigirá que elas tam- 
bém sejam mantidas, Em particular, é 
indispensável a dose de reforça, pois, 

mesmo que haja contágio, há evidênci- 
a AA ala 

Qmicron. ACovid-19 não aca- 
Será outradoençã endêmica com 

que teremos de lidar. Por isso não é sen- 
sato relaxar medidas de prevenção, 

Crise na Capes é reflexo do 
retrocesso na área da Educação 
Instituição responsável por qualidade 
da pós-graduação e da pesquisa 

sofre debandada de avaliadores 

Coordenação de Aperfei- rem pedido para sair. São áreas em que, 
coamento de Pessoal de pela própria naturezada temática, faria 

Nivel Superior (Capes), pouco sentido falar em interferência 
fundação ligada ao Minis- ideológica do bolsonarismo. Mas não 
tério da ro (MEC), estão imunes à incompetência. 

tem uma missão de extrema No centro da crise está Cláudia To- 
ciaparao Brasil: avaliar a qualidadedos ledo, a presidente da Capes, acusada 
cursos de pós-graduação existentes e. depelomenos doiserros, O primeiroé 
regular a entrada de novos. sua defesa tíbia da Capes numa ação 

Se bem feita, éumagarantiaparaalu- movida pelo Ministério Público Fede- 
nos de mestrado e doutorado, que fi- ral (MPE) do Rio de Janeiro. Em se- 
cam livres de cursos de baixa qualida-  tembro, procuradores do MPF ataca- 
de. É também um serviço para o setor ram o sistema de avaliação, que, se- 
produtivo, pois o crivo da Capes pode. gundo eles, é injusto é não poderia 
ser levado em conta para quem contra- 
estes fam dr ad os resul- 

tados das avaliações fazem parte dos 
critérios usados para alocar investi- 
mentos públicos em bolsas de estudos 

ou de pesquisa. 
Por tudo isso, éuma calamidadea de- 

bandacda que vem acontecendo na Ca- 
pes. O diretor de avaliação, Flávio Ca- 

margo, pediu exoneração do cargo na 
semana passada em caráter irrevogá- 
vel, O anbndo ocorreu depois de mais 
de cem avaliadores das áreas de física, 

matemática, quimicaeengenhariaste- 
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adotar critérios de forma retroativa. 
Resultado: uma decisão judicial inter- 
rompeu as avaliações, depois ficou es- 

tabelecido que elas riam voltar a 
ser feitas, mas sem divulgação, 
Delender-se da não era na- 

dadifícil. ACapeséelogiada e reconhe- 
cida por organismos como a Organiza- 
ção para a Coo do é Desenvolvi- 

mento Econômico (OCDE), que res- 
saltam com frequência a qualidade da 
avaliação por pares cores no Brasil, 
Cota tsbe tio, CI Cláudia Toledo pode 
ria ter argumentado com mais vee- 
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FERNANDO 
GABEIRA 

O ano que passou 

MS ano escorre pelos dedos. Não foi terrivel 
nem animador, apenas um ano detransição. 

O Brasil ficou cansativo com essa interminável 
polêmica com o negacionismo. Primeiro, negaram 
o virus, depois a gravidade da pandemia, omimero 
demortos, a importância da vacina e, finalmente, à 
passaporte vacinal. 

Foi um ano de grandes debates em Glasgow, politi- 
cas ambientais decisivas nos EUA e na Alemanha, 
mas termina com uma dura mensagem da natureza: 
enchentes no sul da Bahia eo tornado no Kentucky. 
A democracia foi ameaçada pelos mesmos de 

sempre, mas creio que, ali pelo 7 de Setembro, a 
ameaça se dissipou, deixando apenas alguns per- 

plexos caminhoneiros bloqueando estradas no dia 
seguinte ao feriado, 
Felizmente me deixaram passar para o trabalho pre- 

sencial, Duplamente vacinado, cai na estrada para de- 
senferrujar os dedos ea sensibilidade, Viver aespe 
de voltar ao trabalho e preparar um salto de qualidade 
para o ano que enira. E o que-está ao meu alcance. 

Tudo o mais depende de muita gente: combater a 
fome, aliviar a tensão sobre a floresta e os índios, re- 
animar a ciência, levar um novo fólego à cultura, 
apresentar uma imagem digna do Brasil lá fora. 
Certamente, o passo essencial é impedir um novo 

mandato de Bolsonaro. Estou acostumado com su- 
as barbaridades. Mas fiquei triste com a reação das 
empresários quando ele disse que demitiu as pesso- 

o Iphan porque colocaram obstáculos às obras 
daquele senhor da Havan. 
Os mesmos empresários a destruiçs 

do meio ambiente em si na náo 
desaparecimento de nossa memária e identidade. Se 
triunfarem em toda a linha, serei, como multos outros, 

um exilado num país sem suas florestas, desmemaria- 
da, tocando amúsica das caixas registradoras, 
Alguns rão arrancar alguma beleza dessa paisa- 

gem desoladora, plantar uma flor no asfalto. Teriam de 
ter a força de um Bispa do Rosária, que. encerrado no 

manicômio, criou obras maravilhosas, 
Amaioria usando o o do uniforme de lonoos, tam- 
nãoaceita pasde garrafa. 

Bolsonaro,e Se Bispo do Rosário conseguiu criar 
essa talvez algo numa atmosfera absolutamente ás- 

sejua grande pera, quem sabe nós também sobrevive- 
tala do Famoso Abarbário politico-empresarial? 

anoque Mas não triunfarão. Neste momento 
começa logo da História, tudo indica que o povo bra- 

sileiro sabe pelo menos a querm rejeitar. 
A maioria não aceita Bolsonaro, cessa talvez seja a gran- 

méência que eventuais correções nos de noticia do ano que começa logo, | 
procedimentos deveriam acontecer à 
partir de debates internos, no MEC ou 
no Legislativo, Jamais na Justiça, Em 
vez disso, fol omissa. 

O segundo erro dela tem sido permi- 
tir que os coordenadores sejam pressi- 
onados a aprovarnovos cursos, Empre- 
sas que investiram no setor só podem 
ser chamadas de universidades se tive- 
remum número minimo deatividades 
de pós-graduação. Umdos argumentos 
usados para que a Capes dê sinal vende 
a mais cursos de ensino à distância é a 
pu Na realidade, porém, eles 
dem abrir a porteira ao ensino de 

baixa qualidade Uma instituição cuja 
missão é zelar pela qualidade não pode 

: oe issea, 

Oi gli da Capes é apenas o úl- 
timo capitulo no enredo trágico do 
MEC sob o governo Bolsonaro, Pos- 
tos-chaves, à começar pelo ministro, 

são repetidas vezes preenchidos por 
profissionais desqualificados, com vi- 
são obtusa sobre política educacional, 
Como se fosse uma área de que o pais 
pudesse se dar ao luxo de abrir mão. 
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Foi um ano de muitas leituras, aprendizado, biogra- 

hase romances. Nem por issa consegui transcender à 
banalidade do debate que o atraso nos impós, 
Não fantasia o futuro. Quem pensa com a própria ca- 

beça sempre enfrentará consensos, partidos, corriolas. 
Mas nada, nada é tão dificil quanto os anos de domínio 
daextrema direita. No exílio, pelo menos a dor era com- 
pensada pelo fhuxo de novas ideias. 

Mas não há da que reclamar, exceto realizar o pro- 
jeto de avanço, contar melhor as histórias, burilar 
as imagens, ouvir o som das ruas cestradas. 

Em Atafona, São João da Barra, norte fluminense, 
num trabalho sobre o litoral brasileiro, conheci 
umamulher de 86 ancs que medisse: “Todas as ma- 
uhãs deposito três rosas na Igreja Nossa Senhora da 
Penha, para agradecer mais um dia de vida”. 
Não trabalho comescala tão curta, maisum diade 

vida. Mas, olhando bem tudo o que se passou conos- 
co, talvez valesse a pena depositar três rosas pelo 
ano que passou, pelo fato de termos vivido e estar- 
mos prontos para o ano que virá. E uma maneira de 
desejar Feliz Natal e Ano-Novo; quem sabe no ano 

Es vem poderemos nos aglomerar e jogar as flores 
iretamente nas ondas do Atlântico? 
De qualquer forma, estaremos livres, trabalhan- 

doou caminhando pelas ruas, e isso a pandemia nos 

ensinou que é uma das grandes dádivas da vida. 
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MIGUEL DE 
ALMEIDA 
O 

Quando religião 
faz mal à saúde 

imperador Marco Aurélio (também filó- 

O sofa estoico ) achava os primeiros católi- 
cos uns tipos muito histéricos. Os romanos 
ridicularizavam suas construções verbais 
(Carluxo segue essa tradição) e ainda o apelo 
às superstições como discursa de poder. 
O uso do medo para torná-lo frágil, 
Andasse pelo Brasil contemporâneo, Mar- 

co Aurélio estaria apoplético com a sanha co- 
lérica de um Silas Malafaia e sua intromissão 
em assuntos que procuram dobrar a socieda- 
de a sua opinião, digamos, religiosa. 

Outros pastores seguem a mesma toada 
autoritária, na tentativa de subjugar parte 
da população que não reza pelo seu credo. 
Os protocristãos são vistos como os pri- 

meiros a querer dominar corpos e mentes 
dos outros. Até então, as religibeschamadas 
de pagãs (designação maldosa forjada pelos 
cristãos) deixavam a prática religiosa, e sua 
escolha, para cada cidadão. 
Não havia a intenção autoritária, invasi- 

va, de convencer o outro a praticar a sua 
crença, Livre escolha, porque todos deve- 
mos ser livres para acreditar ou não, seja 
num único deus ou em vários deuses. Ou 
em nenhum. Vai da sua fé. 
São os cristãos que forjam a ideia de um 

Deus que a tudo vê, onisciente, e está em todos 
os hu resente, Se com o intuito 
dedbicaro porn ud casça 
nho de regras papai e mamãe, Umlivrocomoo 
de Catherine Nixey. "A chegada das trevas”, re- 
lembracomo Santo Agostinho, em diversas fa- 
las, estimulaqueo cristãovigieo nãocristioeo 
denuncie cas esteja praticando atos pagãos. 
instituiu a deduragem divina. 
Nos primeiros séculos do catolicismo, a fi- 

gura de Deus é posta dentro de sua consciên- 
cia, introjetada no seu corpo, feito mordaça. 

Como à época de Cristo o analfabetismo era à 
tônica, coube a espertalhões como Paulo de 
Tarso o aparente registro de sua passagem pe- 
la Terra. Colocando em sua boca idiossincra- 
sias, conceitos e fantasmas nem sequer so- 
nhadas porCristo. Acomeçar pelacampanha 
de Paulo contrao livre desejo docorpoouain- 
da ahomossexualidade. 

Porque, até então, o corpo jamais fora pro- 

WASHING TON 
OLIVETTO / 

Carioca que 
virou londrino 

asúltimastrés colunas, escrevi sobreum 

paulistano que virou carioca: eu. 
Hoje escrevo sobre um carioca que virou 

londrino: me. 

Tudo começou no fim de 2016, quando mi- 
nha mulher, meus filhos e eu mudamos para 
alnglaterra e comecei a perceber que, apesar 
de a maioria dos brasileiros achar Londres 

muito diferente do Rio de Janeiro, na verda- 
de, as duas cidades têm muitas coisas pareci- 
das. E muitos contrastes que, vistos por outra 

angulo, viram semelhanças. 
Dizem queem Londres chove muito, e real- 

mente chove, praticamente todos os dias. Na 

verdade, umas potas que surgem e desapare- 

cem diariamente, a cada duas outrés horas. 
No Rio de Janeiro cai um tremendo pé- 

d'água, três ou quatro vezes por ano, que 

provoca inundações e joga mais ps na ci- 
dade que os chuviscos londrinos do ano in- 
teiro, Às vezes, com direito a tragédias, fo- 
tos na capa dos principais periódicos e cha- 

madas naabertura do jornal Nacional. 

Averdade é que, chovaou faça sol, cariocas e 
londrinos são parecidos da cabeça aos pés; ca- 

blema. Tampouco a orientação sexual. Basta 
ler"Avida dos doze Césares”, de Suetônio, para 
identificar os parceiros dos governantes. Júlio 

César está lá aninhado. Ou os filósofos gregos, 
como Platão e seu querido Alcehiades. 
Asanha religiosa, antes comandada pela 

Igreja Católica, hoje reverbera pela boca de 
certos lideres evangélicos, Piorou a retórica, 
Questionados, acusam a intolerância religio- 
sa como defesa. Embora, ao destruir terrei- 

ros, perseguir cultos afro-brasileiros, até com 
violência fisica, nem cuidem de arrumar um 
disfarce. Ouaochutarem público imagens de 
santos católicos. 
É uma campanha incansável de tomada de 

poder. Não querem apenas praticar sua reli- 
gião, mas, como os protocristãos, desejam 

impor à sociedade, a ferro e sob lei, os seus 

credos, em geral ancorados no retrovisor, nu- 
ma época de pastoreio. 
Dois exemplos recentes. 
Em São Paulo, o metrá realizou campanha 

do novembro azul, campanha médica, de 
saúde, para alertar os homens sobre o câncer 

de próstata. Ocorre todos os anos. Oscartazes 
ainda chamavam a atenção para a necessida- 
de da higiene peniana. Segunda os estudos, 
muitos não lavam com sabão próprio órgão. 
Resulta em doenças, até câncer. 
Otextoera ilustrado pelodesenho —repi- 

to: desenho — de um pênis, semelhante aos 
que são apresentados nos livros escolares. 
Pois um deputado-pastor (prefiro a catego- 

riocas não andam sem havaianas, londrinos 
não calçam sapatos antes de colocarem suas 
meias do Paul Smith. Cariocas têm sempre 
uma ideia na cabeça que, com uma câmera na 
mão, poderia virar um novo filme do Cinema 
Novo. Londrinos têm sempre um pensamen- 
to no cérebro que poderia estar numa coletã- 
neadefrases dal Oscar Wilde. 
Cariocas e londrinos são Cazuzas: exage- 

rados. Acham que as melhores praias do 
mundo ficam no Rio;e que os shows da Bro- 
adway londrina são melhores que os da Bro- 
achway nova-iorquina. 
Cariocas e londrinos, quando elogiam, 

não negam e, quando criticam, metem o 
paumesmo. 
Tratam suas cidades como um filho. Só 

eles podem falar mal, 
Cariocas não marcam encontros; se en- 

contram. Confirmar um convite não signi- 
fica nada. Um vamos é apenas um vamos, 
não significa que vamos. Londrinos fazem 
exatamente igual, só que diferente: mar- 
cam meetings. appoinimen ts encounters, da- 

tes. É comparecem. 
Hora marcada no Rio é por volta ou perto do 

meio-dia. Hora marcada em Londres é pontu- 
almente às 12h. Isso talvez explique a fama do 
Big Ben, que, apesar de estar a poucos metros 
dosólo, temuma popularidade idacoma 
do Cristo Redentor, que mora lá no céu. 
Paraascariocas, a vida não tem de ser pro- 

fissional; tem de ser gostosa. Para as londri- 
nos, a vida profissional também tem de ser 
gostosa: happy hour com a turma do escri- 
tório é sagra 
O Riotem fama de possu tir as mulheres mais 

bem despidas do gds Londres tem Fama 
de passuir as mais bem vestidas. Na verdade, 
são duas cidades com lindas mulheres. 
Ainformalidade dos cariocas se aproxima 

riade modelo-atriz) iniciou movimento 
ra retirar o cartaz dos trens do metrô, ho 
argumento de que o desenho do pênis aten- 
tava contra os bons costumes da família! 
Mesma reação evangélica houve contra a 

distribuição de absorventes para as mulhe- 
res, principalmente as adolescentes. 

São pastores quegritam, mobilizam redes 
sociais, ameaçam não apoiar o governa, por 
causa de ações ditadas pela ciência em defe- 
sa da saúde pública. Onde Cristo falou con- 
traa prevenção de doenças? 

Ali pelo finaldos séculos Xe XI, houveadura 

ja da Igreja contra os estudos anatômi- 
cos. Era pecado e, como tal, dava cadeia, até 
justiçamento, para quem ousasse abrir um ca- 
dáver para estudar o corpo humana, Era a reli- 
gião evitando o avanço do conhecimento. 

Por que diabos a religião teria de se intro- 
meter nesse assunto? 
Eocaso doódiodos evangélicos à questão se- 

xual. A quem pertence afinal meu corpo? Ao 
Estado? Ao Malafaia (cruz-credo)? 
O avanço evangélico sobre as instituições 

cada vez mais escancara um projeto autori- 
tário de privação das liberdades e escolhas 
pessoais, De imposição de regras, ceifando 
individualidades e mesmo livre-arbítrio. 
O ódio ao corpo, ao desejo, também à mu- 

lher, vindo lá do passado na má prosódia de 
Paulo de Tarso (coisa dele, não de Cristo, 

que postava de Maria Madalena), agora sob 
aroupa dos pastores, faz mal à saúde, 

do amadorismo, A formalidade dos londri- 
nos supera o profissionalismo. 
Cariocas gostam tanto do sol a ponto de 

repetirem a expressão “palmas para o sol, 
que ele merece” a maioria dos fins de tarde, 
no Posto 9, em Ipanema. 

Londrinos gostam tanto do sol que, todas 
as vezes em que ele ameaça aparecer, cor- 
rem imediatamente de bermudas e biqui- 
nis para O Hyde Park, St. Jjamess Parkouo 
Regent's Park. 
Londres e Riode Janeiro jamais dão aquilo 

que você já tem. Se você for de Paris, não 

procure a Rive Gauche em Londres porque 
não encontrará. Se você for de Buenos Ai- 
res, não procure a Recoleta na Rio de Janei- 
ro porque ela não existe. Londres te dá Lon- 
dres; Rio te dá Rio. 
Tanto no Rio quanto em Londres, quando 

alguém não gosta de al- 
Hora marcada a lugar, diz que élen- 
Ra sos par ge e; quando gosta, diz 
volta ou perto 

Br que é perto, O maior 
do meio-dia. exemplo disso são os i 
Horamarcada  úmeros cariocas que 
Si dizem que a Barra da Ti- 
é pontualmente juca é longe, e que Búzi- 
às 12h os é logo ali gal. 

Cariocas e londrinos bebem bastante, tanto 
em botequins quanto em pubs, chamam os 
cons pelo ER SS ne toda e a] 
quer partida de futebol. 
Tanto londrinos quanto cariocas fazem 

questão de defender o maior rival do seu ti- 
me, só para poder dizer que o futebol da sua 
cidade vai muitissimo bem. Reconheçamos 
que, com o nível das equipes da Premier Le- 
ague, nesse quesito — palavra popularizada 

pelos desfiles das escolas de samba —, os 
londrinos têm vida mansa perto dos cario- 
cas. Ou easy life, como diriameles. 
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Uma mensagem 
de gentileza 

á E Natal! E o que você fez? 

O trecho muito conhecido da 
música cantada pela Simone sempre 
chega nesta época e nos dá espaço pa- 
rauma reflexão importante sobre to- 
doa ano que foi vivido. 
Foi o segundo ano da pandemia, tive- 

mos Olim foradeépoca, comame- 

hor participação brasileira da Históriae 
um amplo debate sobre a saúde mental 
dos atletas de alto rendimento, puxado 
pelo caso gpa Biles. Acon- 
teceu o “dia em que a Terra parou, quarn- 
o id dn 
horas. Além disso, foi finalmente inicia- 

da a vacinação contra a Covid-19, ea es- 
perança de normalidade voltou a flores- 
cer nos corações dos brasileiros. 
A plataforma do Google trouxe infor- 

mações interessantes) em não sa- 
hino queera“cringe” cu tasculho” 
Naecono mia, O ano não nos pou- 

pou nem um pouco, com a inflação 
acumulada passando de 10%. Infeliz- 
mente, descobrimos existir osso de 
primeira e osso de segunda, postos à 

venda para brasileiros que não queri- 
am morrer de tome. Mais de 100 mi- 
lhões de pessoas sofreram com inse- 
urança alimentar no país 
E oclima de animosidade política, 

como acirramento das posições, só 
aumentou, gerando conflitos e más 

previsões para as eleições de 2022. 
A medida que a vacinação fai aumen- 

tando, surgiram as manifestações de rua, 

contra ea favor do presidente, que acen- 
tuaram as tensões |á existentes entre os 
três Poderes da República, restando ao 
Supremo Tribunal Federal ficar no olho 
do furação, diante da quantidade de de- 
mandas criadas nas mais diversas áreas 

da sociedade, 
Descobrimos A educação 
existirosso de também sofreu 

primeira cosso demais, sejaa da 
de segunda, criança. sejaados 

pastos à venda adolescentes. 
para brasileiros Com grande difi- 

que não queriam  culdade no retor- 
morrer de fome no às aulas pre- 

senciais, as fami- 
lias pobres sofreram com o aumento da 
desigualdade escolar para seus filhos 
aprenderemalerou prestaremo Enem. 
Há muito a lamentar, tendo em vista 

que Brasil parece ser um pais à deriva, 
com o comando que não olha pelos 
seus, mas sim pelos “seus”. 
Dentro da sucessão de intensas ativi- 

dades e acontecimentos, quando apa- 
renta ter passado uma década, o que de- 
ve ficar é a grande necessidade de mu 
dança em nossa sociedade. O foce na 
cuidado com os mais vulneráveis e na 
manutenção da aplicação da vacina, Um 

is com tantas pessoas em situação de 
Pistola e ge um plana de salvar a vida 
ndo tem condições de criar grandes aspi- 
rações e de realizar grandes feitos. ni 
O que efetivamente aprendemos du- 

rante esse periodo? Onde erramos? No 
que acertamos? São as perguntas a res- 
ponder para termos dias melhores. 
A mensagem que eu queria deixar é 

de gentileza, Sejamos gentis com 
nossos erros e com os dos outros. Su- 
peremos os obstáculos que aparece- 
ram nos últimos tempos. Só assim 
conseguiremos progredir! 
Uma vez ouvi que ter mágoa é como 

segurar um carvão em brasa e que o 
único que sai perdendo com aquilo é a 
própria pessoa magoada. Então, que 
consigamos nos desfazer desse auto- 
Hagelo e olhar para a frente com uma 
perspectiva melhor. 
Entender o ontem e o hoje é essen- 

cial para construir o futuro próspero 
que tanto desejamos. 
Mas precisamos caminhar passo a 

passo, priorizando saúde na mesa, 
criança na escola e comidano prato. 
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Live de Bolsonaro sobre empresa viraliza 
MAWES Video de 2020 hi respalado apés a companhia suspender operações de aviação 

PRESSÃO COMO METODO 
Interferências em série de Bolsonaro em órgãos 
públicos geram reações e medo de retaliação 
AGUIRRE TALENTO E 

JUSSARA SOARES 
palisisstingiido com és 
ERmsad 

histórico de interferências 
do presidente Jalr Bolso- 

haro nas mais diversos órgãos 
do governo, muitas vezes con- 
trariando decisões embasadas 

tecnicamente. gera conse- 
uências em duas direções 
distintas. Por um lado, há um 
acúmulo de reações internas e 

extermas ão governo, em ações 
para conter ou reverter as 
pressões — fa mais recente 

delas, a Justiça Federal deter- 
minou o afastamento da presi- 
dente do Instituto do Patrimô- 
mio Histórico e Artístico Naci- 

onal (Iphan), Larissa Rodri- 
gues Peixoto Dutra. Por outro, 
servidores e demais integran- 

tes da pestão federal manifes- 

tam, reservadamente, o receio 
de retaliações originadas por 
manifestações, lastreadas em 

dados, que contrariem desejos 
do Palácio do Planalto. 
“Vou interferir. Ponto fi- 

nal. A trase, prolerida por 

Bolsonaro na reunião minis- 

terial de 22 de abril de 2020, 
às vésperas da demissão do 

então ministro da Justiça, 
Sergio Moro, verbalizava seu 
desejo de ter a Polícia Federal 

sob controle — e simboliza 
um comportamento que se 
tornou recorrente ao longo 
dos quase três anos de man- 

dato. Foi usando esse mesmo 

método que, na semana pas- 
sada, o presidente abriu em- 
bates com a Agência Nacio- 

nal de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), por teraprovadoa 

aplicação da vacina da Pfizer 

emcrianças e adolescentes, e 
com o Iphan, por ter interdi- 
tadoumaobrado empresário 
bolsonarista Luciano Hang. 

Em uma transmissão ão 
vivonas redessociaisna noi- 
te de quinta-feira, Bolsona- 

ro disse que solicitou o no- 
me de todos os técnicos res- 
ponsáveis pela aprovação 
do imunizante, com o obje- 
tivo de divulgá-los. 
As declarações peraram 

forte reação do órgão. A dire- 

ção da Anvisa divulgou nota 
repudiando “qualquer amea- 
ça, explicita ou velada, que 
venha constran ger, intimi- 

dar ou comprometer o livre 
exercício das atividades re- 
gulatárias”. A situação da An- 

visa é dilerente. porque seus 

Q 
“Vou interferir. 

Ponto final” 

Jair Bolsonaro, em reunião 

ministerial ocorrida em abril de 

2020, manifestando deejo de 

manter PF sob controle 

“Existe o receio de que 
essa captura do Estado 
seja instrumentalizada 
para atacar adversários 
no processo eleitoral” 

Bruno Brandão. 
diretor-executivo da 
Transparência Internacional 

no Brasil 

Conselho Naciona! de 

SOB A VONTADE DO PRESIDENTE 

Fevereiro/2019 Abril/2019 Junho/2019 

Após pressão de Bolsonaro Presidente do 

Bolsonaro, o então determinou que o ENDES 
ministro da Justiça, Banco do Brasil Joaquim Levy. 
Sergio Moro recuouda retirassedoar uma deixa o cargo 

indicação da campanha após ser 

especialista em pubvicitária quê amtaçado pór 

sepurança pública destacava à Bolsonaro de 

lona Szabá para à diversidade racialo  damissão 
sema! O diretor da 

Politea Crimina e Comunicação & 

Penitenciária Marketing. Delano 
Valentim tal 

exonerado 

Fevereiro/202] 

Eolsonaro anunciou a saída de 

Roberto Castello Branco da 
presidência da Petrobras após o 

quarto aumento de preço dos 
combustiveis Para o posto indicou 

o general Joagum Silva 

E Luna, O primáiro 

militar na presidência 
da estatal desde 1988 

Março/2021 

André Brandão enunciou à 4 
presidência do Banco do 

Brasil 'D executivo era alvo 
de ameaças de Bolsonaro 
desde jane rá Na ocásião O 

presidente se 

tiritou Com à 

fechamento 

de apâncias 
pelo pais 

diretores têm mandato e não 

podem ser demitidos. Mas, 
em outros casos, Bolsonaro 
pressionou pela exoneração 

etrocadecomando deórgiãos 
nos quais queria interferir. 

Foi o que ocorreu no lp- 
han, como a próprio Bolso- 

naro afirmou na quarta-tei- 
ra. Em discurso na Federa- 
ção das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp), ele dis- 
seque pediu explicações so- 
bre um embargo aumaobra 
de Hang e que, em seguida, 

resolveu interferir no órgão, 

— Explicaram paramim, 
tomei conhecimento, ripei 
todo mundo do lphan. Botei 
outro cara lá. O Iphan não 
dá mais dor de cabeça para a 
gente —afirmou. 

TENSÃO NA PF 
No sábado, a juiza Mariana 
Tornaz da Cunha, da 28º Vara 

Federal do Rio ordenou a sal- 
da da presidente do órgão e 
disse queadeciaração de Bol. 
sonaro mostra “uma relação 

de causa e eleito entre as exi- 
gências que vinham sendo 
impostas pelo Iphan à conti- 

a + Abril/2020 

MPF abriu 

mvestigação para 
apurar se 

Bolsonaro 
inber feria 

ndevidarcente no 

Exército dao 

determinar a 
revogação de três 
portarias sobre 

controle de armas 
E munições 

Março/2021 

O presidente demite o general 

Fernando Azevedo do 

NWinistêrio da Defesa e nomeia o 
general Walter Braga Neito. que 
estava na Casa Civil, Após a 

troca, Bolsonaro 

conseguiu 

substituir q 

comando do 
Extrcito 

Marinha e 

Aeronáutica 

Dezembro /2021 

Após a Anvisa liberar a vacina 
para crianças é adolescentes, 

Bolsonaro disse que iá exigr 

saber o nome dos servidores 

da agência envolvidos na 

decisão de autorizar 05 

imenizarmbes 

nuidade das obras do empre- 

sário e a destituição da então 
dirigente da entidade”, 
Ou tro úrgão que passo a 

funcionar sob um clima de 

tensão por causa das 
pressões e tentativas de in- 
terferência do presidente 

foi a Polícia Federal, res- 

ponsável par investigações 
que atingemaliados edesa- 
fetos de Bolsonaro. Esse 

foi, inclusive, a motivo pa- 
ra Moro ter pedido demis- 
são, em abril de 2020, após 
o então diretor-geral da PF, 

Mauricio Valeixo, ter sido 
exonerado por decisão do 
chele do Executivo. 

Sucessor de Valeixo, o di- 

retor-geral Rolando Alexan- 
dre enfrentou um clima de 

apreensão na Polícia Fede- 

ral quando assumiu o cargo, 
mas a situação se pacificou 
após alguns meses, Porém, 

com menos de um ano de 

gestão, o comando da PF foi 
trocado novamente em 
abril, com a nomeação do 

nova diretor-geral, Paulo 
Maiurino, gerando novos 
rumores de eventua is tenta- 

“Roberto Leonel 4 

Agosta/2019 Agosto/2019 

Bolsonaro anuncia, 

Agosto/2019 

Diretor do Instituto 

é demitido do em declaração à Nacional de Pesquisas 
comando do imprensa na saída do Especiais (inpej o 

Coal, Órgão que Palácio da Alvorada fisico Ricardo Galvão 
produziu que trocaria O foi demitido por 

telatários superintendente da determinação de 

financeiros sobra Policia Federal do Ria Bolsonaro, que 

esquema de Rleardo Saadi. O questionou à 
rachadinha de caso perou a primeira divulgação de 

Flávio Bolsonaro crise entre o dados sobre O 

presidente e a PF desmatamento 

Abrilf2020 

Após a reunião ministerial em que disse 

que interfesiria na PF. Bolsonaro demite o 

diretor-geral da corporação Maurício 

Valeixo, por querer um nome de sua 

confiança no comando do drgão. Ato 

contínuo, o ministro da 

Justiça, Serelo Moro, 

pediu demissão e afirmou 
que Bolsonaro estava 

preocupado com 
investigações EM Curso E 
queria ter Informações de 

inquéritos sigilosos 

Abril/2021 

Osiegado Alezandre Saraiva 

que comandava a 

Superintendência da PF no 
Amazonas. é exonerado do 
enpó após apresentar uma 

nolicia-crime 

contra o então 

ministro da 

Meia Ambiente 
Ricardo Sales 

Dezembro/Z021 

Bolsonaro. em evento na Fesp, 
confessou ter “ripado” 

tuntonários do Iphan que 
interditaram uma obra do 

ampresário Luciano Hanp. Após a 

atirmação, a Justiça Federal 
determinou o 

alastamento da 

presidente do 
iphan, Larissa 

Rodrigues 

Peixoto Dutra 

tivas de interferência. 
Uma troca interna que 

provocou ruído foi a demis- 

são do delegado Hugo de 
Barros Correia da Superin- 
tendência da FF no Distrito 

Federal, onde tramitam in- 

vestigações sensíveis contra 
opresidentee aliados, como 
o inquérito das fake news. 

Fontes apontam que Maiu- 
rino estava insatisfeito com 
osuperintendente e, por is- 

so, decidiu substituí-lo por 

uma pessoa em quem tives- 
se mais confiança. 
Delegados relatam, sob 

Fevereiro/2020 

OQ presidente se irritou 

com decisão do 
nmetro de determinar 

troca de equpamento 
usado por 

caminhoneiros E 

tasimétros e disse que 

tinha “impiodidao" a 
drgão. Ele exonerou a 

presidente, Angela 

Fiores Furtado e à 
diretoria 

Movembro/2021 

Diretora do DRC, Silvia 

Amália é cxonerada do cargo, 

que integra 2 estrutura do 
Mimstêrio da Justiça, após 
dai prosseguimento aú 

pedido da 

dxtradição 

da blaguaira 

Allan dos 
Sanios 

antenado 

pelo STF 

Dezembro/2021 

Ministério da Economia exonera 0 

secretário da Receita Federal, 
José Tostes Neto, por pressões 
de Bolsonaro, O senado Flávia 

Eoisonaro vinha manifestando 
insatisfação com à atuação da 

Receita no 

Esso das 

“tachadinhas” 

Estratégia. 

Bolsonaro em 

EvEMtO no 

Planaito: 

presidente 

coleciona 

pressões em 

cima de drgãos 

do governo 

condição de anonimato, 
que há um receio de retalia- 
ções por partedos investiga- 

dores que tocam inquéritos 
sensíveis, ri, pp 
aqueles que atingem políti- 

cos. Em nota divulgada há 

duas semanas, a Polícia Fe- 

deral negou motivos politi- 
cos nas trocas de delegados. 

Também houve turbu- 

lências dentro do Ministé- 
rioda justiçano casoenvol- 
vendo o processo de extra- 

dição do blogueiro bolso- 
narista Allan dos Santos. 
Três funcionários do De- 

partamento de Recupera- 
ção de Ativose Coa peração 

Internacional — (DRCI) 
prestaram depoimento à 
PE relatando as pressões do 
caso, que inclusive resul- 
tou na demissão da direto- 
ra do órgão, Silvia Amélia. 

Essa tentativa de interfe- 

rência também já atingiu o 
Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Co- 
afjem 2019 e, mais recente- 
mente, a Receita Federal. 
Segundo a colunista Miri- 
am Leitão, a exoneração do 

secretário da Receita Fede- 

ral José Tostes Neto foi atri- 
buída, nos bastidores, a um 
pedido direto de Bolsonaro, 

para tentar blindar seu filho 
Flávio de investigações fei- 
tas pela Receita. 

Por isso, de acordo com a 

colunista, o ministro da 
Economia Paulo Guedes in- 
formou a Tostes a demissão 

da seguinte forma: 
— O presidente quero seu 

Caro. 

“SEM PRECEDENTES” 
No caso da Coal, cujos relató- 
rios embasaram a investiga- 

ção das “rachadinhas”, há a 
intenção agora de fazer uma 
nova mudança e tirá-lo da al- 

cada do Banco Central. À re- 
vista “Veja”, o senador Flávio 
Bolsonaro (PL-RJ) afirmou 
que o órgão “é um banco de 

ados” e, por isso, deveria es- 

tar em outra estrutura: “Não 
seise é oqueo presidente 

pensa. Se fosse pelo que eu 
penso, já estava fora de lã”, 
completou o parlamentar. 
O cientista político 

Humberto Dantas, gestor 

de Educação do Centro de 
Liderança Pública, observa 
que presidentes brasileiros 

em geral superestimam 
seus respectivos poderes, 
Portanto, Bolsonaro, na vi- 

são dele, não é o único a 
tentar intervir em órgãos 
federais, mas não gosta de 
ser contrariado e tenta in- 

terferir de um modo muito 
mais intenso e explícito: 
— Não é incomum encon- 

trar deslizes e ameaças de 
presidentes da República a 
órgãos públicos, No caso de 
Bolsonaro, se torna pior, por- 

que sempre faz de maneira 
muito agressiva e porque os 
valores deles são muito asso- 

ciados a uma truculência au- 
toritária que mexe com um 
trauma que existe no Brasil 

associado à ditadura. 

já diretor-executivo da 
Transparência Internacio- 
nal no Brasil, Bruno Bran- 
dão, considera que “não há 

precedentes” no nível de in- 
terferência nos órgãos de 
controle impo sto no EUVEI- 

no Bolsonaro. 

— Isso se torna muito 
mais EravE entrando na 

eleição. Existe um receio 

muito sérioe real de que es- 
sa captura do Estado seja 
instrumentalizada para 

tinsdeataquea adversários 
noprocesso eleitoral, 

“ANVISA PEDE PROTEÇÃO 
DEPOIS DE APROVAR 
VACINAÇÃO DE CRIANÇAS; 
NA PÁGINA 11 
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STF repreende Aras por 
postura com o governo 
Decisões de ministros da Corte contrariam pedidos da PGR 

e cobram posicionamentos sobre atitudes de Bolsonaro 

ANDRÉ DE SOUZA 
anne corrgrifeo agba com Br 

Baasiua 

À postura do procurador-ge- 
ral da República, Augusto 

Aras, em relação ao presidente 
Jair Bolsonaro e demais inte- 

grantes do governo incomoda 
ministros do Supremo Tribu- 
nal Federal (STF | que vêm au- 

mentando o grau de repri- 

mendas públicas direcionadas 

acchetedo Ministério Público 

Federal. Para uma ala da Cor 

te, ele é PrTLHOC incisivo ao Lra- 

tar de assuntos que respingam 

no Palácio do Planalto 
Ministros como Alexandre 

de Moraes, Cârmen Lúcia, Ro- 

sa Weber, Luis Roberto Barro- 
s07€ Edson Fachin tomaram 

decisc ecentes contrarian- 

do manitestações de Aras e de 
outros integrantes da equipe. 

Parte dos despachos do STF 

também serviram como uma 

espécie de atuação preventiva 
prai E | permutar CHprOA RE EMLILEEUAM= 

tode investigações sensíveis. 

Os embates mais recentes 
ocorreram com Mora 

tor de inquéritos que têm co- 

moalvos apoiadores, aliados e 

25, reta- 

o próprio presidente. Em 3 de 
nbro, ao abrir mais uma 

Investigação contra Bolsona- 

ro, o ministro fez duras criti- 
Pl k. dest cando Gui 

staabrirapurações pre- 

liminares internas, como ale- 

pou Aras. Nasemana passada, 
Moraes negou a suspensão da 

apuraçã 

dez 

tm É 

Rear 

obre a associação 

teita pelo presidente entre a 

vacina contra a Covid-lãe a 

desenvolvimento da Aids e 

cobrou da PGR o envio de do- 

cumentos, sob pena de “obs- 

trução de justiça. 

O procurador-geral costu- 

macitar investigações preli- 

minares, sem a supervisão 
do STF, para rejeitar pedi- 

dos de apuração feitos ao tri- 

bunal por adversários poli- 

ticos do governo, Tais apu- 

rações, porém, não resul 

tam necessariamente cm 

inquéritos. Essa postura 
também foi criticada por 

Cârmen Lúcia, quen andou 

a PGR detalhar medidas 

adotadas para apurar amea- 
ças em tom golpista feitas 

pelo presidente no Sete de 

setembro 
Rosa Weber, por sua vez, cri 

ticouum parecer da subprocu- 

radora-pgeral da República Lin- 

dóra Araújo, que entendeu 
não haver crime de Bolsonaro 

ao sair sem mascara € causar 
aglomeração. Lindóra justihi- 
cou não ser possível “realizar 

testes rigorosos” para garantir 

amáscara como eficaz na pre 

venção e propagação do cn 
navirus, Nas palavras de Rosa, 

a argumentação gerou “algu 
ma perplexidade”. Em outra 
ocasião, a ministra afirmou 

que “no desenho das atribui 

ções do Ministério Público, 

não se vislumbrao papel de es- 
pectador das ações dos Pode- 

res da República” 

PGRNEGA “DISCÓRDIA” 

Já Fachin, ao sair derrotado 

ria defesa de uma investiga- 
ção contra Bolsonaro em ra- 
zão de transferências feitas 

pelo ex-assessor Fabricio 

Queiroz à conta da primeira- 

dama, Michelle Bolsonaro, 

destacou no voto que “ao 

contrário do indicado pela 

Procuradoria-Geral da Repr 
blica, compreendo que os fa- 

Los Notiou 35 SÃO PTaVEs . 

A contraposição também 

apareceu em uma decisão de 
Barroso, que, apesar da praxe 

ser arquivar investigações 

quando a PGR pede, determi- 

novo prosseguimento de uma 
apuração contra o então líder 

do governo no Senado, Fer- 

e, 

à RE 

hM 
a 

nando Bezerra Coell 

Procurada, a PGR afirmou 
que a relação com o STF “é 

marcada pelo respeito institu 
clonal” e que “a existência de 

ruídos "entre as instituições 
pode rar “algm mn5 DiSSensos, 

mas discórdias, jamais”. 

“SABE-A PAUSA 
PRO CAFE? 

E O 
aÃ Art 

NA BETC HAVAS, 

A PAUSA: * 

Respostas, Em cecisão recente, Alexandre ve Moraes negou anulação de 

Grandes ideias nascem, muitas vezes, de um papo informal, 

de um café, Como tudo isso foi perdido nos últimos anos, 

resolvemos reestabelecer essas conexões. Por isso, a BETC Havasy 

inovou mais uma vez e criou o BETC Havas Catê, um ambiente 

que é muito mais do que um escritório. É um lugar pra retomar 

nossos encontros, viver novamente o olho no alho e trabalhar. 

Com muita arte, cultura, shows, gastronomia 

e workshops, estaremos, em breve, na rua Oscar Freire, 1.128. 

Política | 5 
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ENTREVISTA 

Ricardo Barros / LÍDERDO GOVERNO 
NA CÂMARA 

Deputado diz que recusa do presidente a se 
imunizar e críticas frequentes ao procedimento não 
afetam reeleição, porque tema estará 'superado' 

JUSSARA SOARES E DANTEL GULLINO polmcsf agi obs com br 

“BOLSONARO 
NÃO VAI MUDAR 
DE OPINIÃO 
SOBRE A VACINA 

lider do governo na Cà- 

mara, Ricardo Barros 

(PF-PR), diz que o presidente 
Jair Bolsonaro vai manter às 

questionamentos à eficácia 
das vacinas contra Covidlõe 
minimiza a possibilidade de 

repercussão eleitoral em 

2022 — “o assunto estará su- 
perado”, pontua o deputado. 
Para à parlamentar, os eleito- 

res saberão distinguir a postu- 
ra pessoal do posicionamento 
da gestão, que, com atraso, 
comprou imunizantes. 

A posição de Bolsonaro sobre 
avacina vai atrapalhar na 

eleição em 2022, já que a 
maior parte da população 
brasileira está imunizada? 

Não, parque todas as vaci- 

nas foram pagas pelo governo 
federal. O 2 sap sua 
opinião e não vai mudar. Este 

eventual desgaste não vai re- 

fetir positivamente nem ne- 
gativamente, porque o assun- 
to vacina estará superado na 

eleição. Nós compramos to- 

das as vacinas que foram aphi- 
cadas no Brasil. O governo 
Balson aro teve uma postura, 

eo presidente Bolsonaro teve 
outra postura. Ele teve sereni- 
dade de não impor a sua posi- 
ubEh EE] EOVETTO, 

Osenhor tomou a vacina? 
Eu fui vacinado, porque eu 

tinha necessidade de viajar e 

precisava do comprovante. 

Mas ese não fosse viajar? 
Eu acho que cu não tomaria, 

porque eu peguei Covid-19 e 
eutenho nomes exame a pro- 

va da minha imunidade. As 

pessoas que pegam Covid-19 

têm anticorpos contra a doen- 
ça, (Cientistas afi rama que a 

vacinação é o método mais efi- 

caz para conter a pandemia e é 
essencial mesmo paro quem já 
contraiu a doença ) 

O presidente voltou a fazer 
ataques aos ministros do STF. 
Isso pode ser outro desgaste 

em 2022? 

ATENÇÃO, 
PROPRIETÁRIOS 
DE PRODUTOS 
STIHL. 

/ 
& 

F580/F5 85 HT 75 

Convocamos os usuários de Roçadeiras 

STIHL FS 8O e FS 85, Motopoda STIHL HT 75 
e Ferramenta Multifuncional STIHL KA 85 R 
de números de sério 370581647 a 370906182, 
fabricadas de 13/07 a 22/10/2021, 

a interromper o seu uso imediatamente. 

Durante o uso do equipamento, é possivel 
que o volante, componente do motor, quebre 
2 so projete em direção ao usuário ou a terceiros 

no entorno, com riscos de ferimento. 

Agende gratuitamente a inspeção do produto 

em uma assistência técnica da STIHL informada 

em stihl.com.br ou pelo 0800-707-5001. 
Se necessário, o volante será substituido som custo. 
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O presidente, quando se po- 
siciona, é porque estão inter- 

ferindo nas suas prerrogati- 
vas, O Judiciário tem seguida- 
mente se sobreposto aos de- 
mais Poderes, como quando 

paralisou à execução orça- 
mentária, Querem criar uma 

situação de inviabilizar a ree- 

leição do presidente. 

Comovai ser adecisão para a 

escolha dovice? 

O vice é sempre a última 
peça do jogo, porque ele de- 
pende do contexto da eleição 

e de como os adversários se 
compõem. Vai ser uma mu- 
lher, um negro, um nordesti- 

no... É uma decisão tomada 

100% em cima de pesquisas. 

Mas o presidente diz que não 

acredita em pesquisas. 

Sim, mas cu estou dizen- 

do que isso é a praxe. O pre- 

sidente Bolsonaro já disse 
que vai escolher a vice, En- 
tão vamos aguardar. 

O senhor tem dito que 
Bolsonaro vai se reeleito. Por 
queessacerteza? 
A conuntura nacional. O 

centro val estar pl verizado 

em várias candidaturas. Se 

nós tivermos várias candida- 

turas, é muito dificil que al- 
guém tenha espaço para che- 
gar à frente de Lulaou Bolso- 

naro para estar no segundo 
turno. E, no segundo tumo, 
Bolsonaro éo franco favorito, 

O presidente estã atrás de 

Lulanas pesquisas e a 
aprovação ao governo está na 
faixa de 20%. 

Mudança. Para Barros. temas a serem debatidos na ele ção em 2022 serão distintos 05 que estão em evidência hoje. o que, para ele, favorece Bolsonaro 

O momento eleitoral vai ser 

totalmente diferente. Nossos 
problemas até agora erameco- 
nomia, pandemia, as pessoas 
com medo de pegar Covid e 

morrer. Daqui à um ano, va- 

mos estar discutindo a infla- 
ção, que me parece seráotema 

que vai perseverar. A avaliação 

do governo vai estar sendo fei- 
ta sobre quiros parâmetros. 

Um consenso por uma 
candidatura da terceira via 

ameaça polarização entre 
Lula e Bolsonaro? 

Não haverá consenso. A 

terceira via depende do es- 
paço EE ela tiver para Cres= 

cer. Lula e Bolsonaro não 

têm motivos para se atacar 
no primeiro tumo. Se hou- 

ver uma equação tácional 

de conduta das campanhas, 

“Pode ser até o próprio Mourão, 
diz presidente sobre vaga de vice 
Chefe do Executivo faz aceno e diz buscar nome que 'agregue' à candidatura 

O presidente Jair Bolsona- 

ro declarou ontem que 
ainda está à procura de um 

vice para a chapa da sua ree- 

leição em 2022 e que o no- 
meescolhido “pode seraté o 
próprio (Hamilton) Mou- 

tão (PRTB)", em aceno ao 
atual ocupante da posto. 
— À pente val ver como é 

que fica ano que vem. Tem 

pessoas que querem ser vice, 
é normal. Eu vou escolher 
um vice, sim, pode seraté o 

próprio Mourão, mas um vi- 

ce que agregue, tenha conhe- 
cimento de Brasil, ajude — 

disse Bolsonaro, em entre- 

vista a afiliada do SBT, em 

Santos, no litoral paulista. 
Em autras ocasiões, Rol- 

sonaro já havia afirmado 

que não pretendia repetir a 
chapa com Mourão, com 

quem vive uma relação de 

altos e baixos. Na composi- 
ção para 2018, o atual vice 
toi escolhido às vésperas do 

fim do prazo para a formali- 

zação da chapa. 

“É IGUAL CUNHADO” 

Em julho, o presidente atir- 
mou que o general da reser- 
va “por vezes atrapalha”, 

mas que vice é igual cunha- 

do: “Você casa e tem que 
aturar”. Um mês antes da 
declaração, Mourão afir- 

mou sentir “falta” de parti- 

cipar de reuniões com Bal- 
sonaro junto a ministros do 

governo. Há poucas sema- 

nas chegou a ortentar o au- 

xiliar a buscar um “paraque- 
das reserva”. 

Conjuntura. Mourão avalia futuro poli co: chance de sepuir vice votou à tera 

A relação entre os dois 

atingiu o ponto máximo 

de atrito em agosto, de- 
pois de Mourão se reunir 
como presidente do Tri- 

bunal Superior Eleitoral 

(TSE), ministro Luis Ro- 

berto Barroso, alvo de ata- 
ques frequentes de Bolso- 

naro, Depois das turbu- 
lências, o vice tranguili- 
zou o presidente quanto 
ao motivo da reunião, e a 

situação foi apaziguada, 
Na semana passada, Mou- 

rão afirmou que nunca ha- 

via perguntado para Bolso- 

naro Se contingaria no car- 

gono caso de uma reeleição. 

— Algumas vezes ele 

(Bolsonaro) já deu uma si- 

nalização que gostaria de 
outra pessoa, mas até hoje 

ele nunca chegou no meu 

alho e disse que seria outra 
pessoa — declarou em en- 
trevista ao programa “Em 
foco com a ls, ria Sadi”, 

na GloboNews. — Nunca 

perguntei. Quem pergunta 
que T resposta, 

No dia da filiação do pai 
no PL, o senador e articu- 

lador político Flávio Bal- 
sonaro (R]) declarou que 
aindaeracedo para definir 

um vice para as próximas 
eleições, mas afirmou que 
Mourão era um “grande 
quadro” entre os aliados e 
“pode sér o que quiser”. 

= () Mourão é um gran- 

de quadro, que tem mani- 

testado a possibilidade de 
ser candidato a alguma 
coisa. Se chegar no enten- 

não vejo como a terceira via 

superar Lula e Bolsonaro. 

Não é uma contradição o 

presidente ter sido eleito na 

esteira na Lava-Jato e agora 
criticar seus integrantes? 

Ele está atacando seus adver- 
sários políticos. (Sergio) Moro 
e (Deltan) Dallagnol vieram 
paraa políticae-vão ter que res- 
pander pelo que fizeram. 

O senhor foi um dos principais 
alvos ca CPI da Covid. Como 
avalia o desfecho da comissão? 

É um relatório muito poli- 
tico e pouco jurídico. Fize- 
Farm urna operação para des- 

pastar il dinid pie do presi- 

dente. Eu, como lider do go- 
verno, fui muito atacado. 

Mas não tem nada no relató- 

rio para me acusar. 

dimento como presidente 
Bolsonaro de como ele po- 
decolaborar, pode nos aju- 
dar muito. Pode ser vice- 

presidente, senador, go- 
vernador, deputado, pode 

seroqueele quiser porque 
ele é uma figura nacional, 
inclusive ser candidato 
em diferentes estados — 

disse o senador. 

Sem saber do futuro e de 
ho no eleitorado bolso- 
narista, Mourão se movi- 

menta nos bastidores e ar- 
ticula uma participação 
nas eleições estaduais, no 

Rio de Janeiro ou Rio Gran- 

de do Sul. Questionado so- 
bre qual cargo busca, de- 
clarou à GloboNews que a 

“tendência é tentar uma 
vaga no Senado, 

— Mas, em política, a gen- 

te nunca pode falar nunca, 

NOMES NO PÁREO 
Aliados do governo e o 

próprio presidente estão 

em busca deum nome ade- 
quado para a vice-presi- 

dência. Entre os cotados 

estão o ministro da Dete- 
sa, Walter Braga Netto, 

apontado como alguém de 

confiança do presidente. 
Outra característica a fa- 
vor do ministro estã na 
avaliação de que não hou- 

ve impeachment porque 
um vice militar não entu- 
siasmavaa classe política. 

Em outras ocasiões, o che- 

te do Executivo já afirmou 
levar em conta outros perfis 

para compor a chapa, como 

umevangélico, uma mulher 
ou “alguém de Minas Ge- 
rais”, estado com o segundo 

maior colégio eleitoral do 

país. Nomes comodo minis- 
tro das Comunicações, Fá- 

bio Faria, do Rio Grande do 

Norte, edoministroda Casa 

Civil, Ciro Nogueira (PP), 
Foram aventados, 
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'E hora de união, diz Alckmin sobre chapa com Lula 
Petista e ex-governador aparecem juntos num evento público pela primeira vez desde que começaram articulações sobre 

aliança para corrida ao Planalto. Para ex-presidente, passado como adversários 'não importa diante do 'desafio em 2022 

BLANC A GOMES E 

BERNARDO MELLO FRANCO 
polis stingiobo cas Er 
SRALLO 

ex-governador de São 

Paulo Geraldo Alckmin 
deu mais um passo, ontem, 
em direção à formação de 

uma chapa com o ex-presi- 
dente Luiz Inácio Lula da 

Silva (PT) na disputa pelo 
Palácio do Planalto em 

2022. Os dois participaram 
de um jantar com cerca de 
500 convidados, organiza- 

do pelo grupo de advogados 

Prerrogativas, em um res- 

taurante nos Jardins, Zona 
Sul de São Paulo. Questio- 
nado sobre a hipótese de ser 

vice — o que ganhou força 
depois de ele se desfiliar do 

PSDB, após 33 anos no par- 

tido —, c ex-tucano afirmou 
que o momento doa pais tor- 
na necessária uma “união”, 

—O processo (de nepocia- 

ção política ) ainda está co- 
meçanda. E hora de pg grande- 
za política. E hora de união 

—disse Alckmin, que sorriu 
ao ouvir gritos de “viva o fu- 

turo vice-presidente”. 

Em um discurso de cerca 

de 30 minutos, Lula citou 
Alckmin uma vez, ao agra- 

decer sua presença no even- 

to. Disse que uma chapa en- 
treos dois depende de nego- 
ciações partidárias e afir- 

mou que aprendeu à respei- 
tar adversários: 
— Tenho que respeitar o 

Alckmin. Ele deixou o 

PSDB, ainda não se filiou a 

nenhum partido , Quem vai 
dizer se a gente pode se jun- 

Aliança. Lula e Alcaminseencóntram 

tar ou não comeu pa rido e 

o partido dele. Temos que 

ter paciência — disse o ex- 
presidente, completando 

emseguida: 

— Não importa se fomos 

adversários, se trocamos al- 
gumas botinadas, se disse- 

mos o que não deveria. O ta- 

manho do desafio que te- 
mos pela frente faz de cada 
um de nós um aliado de pri- 

meira hora. Estamos unidos 

pela fé na democracia é per- 
severança de construir um 
Brasilmelhor. 

O encontro da noite de on- 
tem foi a primeira reunião 
pública entre os antigos ad- 

versários desde que as articu- 

lações em torno da disputa 

do ano que vem Começaram. 

A presençano evento de diri- 
gentesdeoutros partidosque 

podem apoiar a candidatura 

da petista, como PSOL, PSD 
e Solidariedade, reforçou o 

caráter simbólico do evento. 

Alckmin e Lula já haviam se 
encontrado reservadamente 
nos últimos meses —a última 

peunião ocorreu há cercade 15 

diasnacasa doex-secretáriode 
Educação de São Paulo Gabri- 
el Chalita. Segundo interlocu- 

tores, O petista Bunca Civi- 

douc ex-governador integrar 
sua campanha. Apesar disso, 

ambos deram uma séne de de 

clarações públicas que de- 

mornstramaproximação. Alck- 
min afirmou não ter “diferen- 
ças intransponíveis em rela- 

ção ao petista. Lula, por sua 

vez, disse que não hânada que 
aconteceu entre eles que não 
possa ser “reconciliado”. 

Ao lado de suas compa- 
nheiras, Lula e o ex-gover- 
nador se abraçaram na che- 

gada ao evento e sentaram 
nd mesma mesa, embora 

não tenham ficado lado a la- 
do. Próximos à eles estavam 

o ex-ministro Fernando 
Haddad (PT), o deputado 
estadual Emídio de Souza 

em jantar organizado por grupo de advogados em São Paulo: negociações para ex-governador ser vice vêm avançando 

(PT) e o governador do Ma- 
ranhão, Flávio Dino, que 

trocou o PCdoB pelo PSB. 
Alckmin deixou o PSDB na 

quarta-feira e negocia a filia- 

ção a um novo partido. Uma 
das hipóteses é que ele entre 
no PSB. Ontem, antes do jan- 
tar, ele se encontrou com o 

presidente nacional da sigla, 
Carlos Siqueira, ecomo depu- 
tado federal Marcelo Freixo, 

que deve ser candidato ao po- 

verno do Rio. Além disso, um 
qa rincipais articuladores 

kmin é o seu antigo vice, 

pon França (PSB). que 
quer CONCOTTEr 40 BOVErDO 

paulista com apoio do PT. 

Articulações de Dirceu incomodam direção do PT 
Petista se reuniu com ex-ministros, governador e dirigentes partidários. Correligionários temem desgaste para campanha em 2022 

SÉRGIO ROXO 
arpão conolsp agi ato oe br 
ab LO 

À intensa movimentação 

política do ex-ministro Jo- 

sé Dirceu nos últimos meses 
tem incomodado integrantes 
da direção do PT. Só neste se- 

mestre, o ex-todo poderoso 
chefe da Casa Civil visitou 11 
estados, esteve com ao menos 
Luna governados não petista, se 

reuniu com ex-ministros e 

manteve conversas com diri- 
gentes de outros partidos que 

discutem apoio ao ex-presi- 

dente Luiz Inácio Lula da Sil- 
vana eleição de 2022. 
Internamente, aavaliação 

é que Dirceu resiste a se de- 

sapegar da função de articu- 
tador político que exerceu 

no passado, antes de ser en- 
volvido nos escândalos do 

mensalão e da Lava-jato. 
Apesar do incômodo com as 

movimentações, lideranças 
petistas preferem não con- 

frontar Dirceu publicamente. 

As vésperas do primeiro turro 

da eleição de 2018, oex-minis- 
tro já havia provocado descon- 
forto ao afirmar, em entrevista 

ao “El Pais, que “é uma ques- 
tão de tempo para a gente to- 
mar à poder. Ai nós vamos to- 

mar o poder que é diferente de 

ganhar uma deição” 
O então candidato Fernan- 

do Hacidad passou a ser questi- 

onado sobre a declaração e foi 
obrigado a desautorizar o ex- 
ministro no começo do segun- 

do turno para conter o desgas- 

tequeafalavinha provocando. 
Ha temor no partido de que 

um episódio semelhante pos- 

savcorrer na eleição de 2022. 

Integrantes daciúpulado PT 
dizem que Dirceu não tem 

aval da direção para as articu- 
lações que tem feito. Mesmo 
assim, nas suas andanças, 0 
ex-ministro tem tratado de te- 

mas que também estão na 
pauta da direção partidária. 

Segundo o presidente do 

PY, José Luiz Penna, Dirceu 

esteve em sua casa em Brasi- 

lia no começo do mês ediscu- 

tiua possibilidade de a legen- 
da integrar uma federação 
partidária com o PT, Uma se- 
mana depois, na última quin- 

ta-teira, o diretório nacional 

petista aprovou uma resolu- 
ção para formalizar a abertu- 

ra de conversas para uma 

união com PSB, PCdoB, PVe 
PSOL. Uma liderança de ou- 
tro partido que discute alian- 

ca como PT também relatou, 
de forma reservada, ter sido 
procurado pelo ex-ministro 

daCasaCivil. 

No-dia 6 de dezembro, Dir- 

Ceu se reuniu, em Belo Horl- 

zonte, com Saraiva Felipe C 

Anderson Adauto, ex-minis- 
tros mineiros da primeiro 
governo Lula. Felipe é filiado 
ao MDB, e Adauto está sem 

partido. Ambos têm mani- 

lestadoa intençãode apoiaro 

Retomada, Dirceu diz que conquistou * 

ex-presidente em 2022. 
O encontro de Dirceu que 

mais chamou a atenção de 

seus colegas de partido foi com 
o governador do Paraná, Rati- 

nho junior (PSD), em noverm- 
bro. Apesar de o PT ter interes- 
sede atrair o PSD para a alian- 
ca de Lula, Ratinho é alinhado 

como presidente Jair Bolsona- 

ro (PL), Questionado sobre 

Eus DO Sibrria Dos as dA 

o direito ce fazer polticaevajar 

qual foi a intenção da conver- 

sa, o ex-ministro respondeu 
que não houve “nenhum obje 
tivo concreto”. Procurado, o 
governador não comentou 

Na mesma viagem, Dirceu 

participou de uma “reunião 
ampliada” como PT do Paraná 

tevecoberturanas páginas 

o diretório estadual nas redes 

sociais —as eleições de 2022 

Alckmin discute, ainda, 

com PSD e Solidariedade. 

Também presente dO jantar , Cr 

presidente do Solidariedade, 
Paulinho da Força, reforçou 

que pretende apoiar Lula à 
Presidência e que gostaria de 
ter Alckmin na chapa: 

— Estamos conversando, 
mas acho que vice-presi- 
dente não se escolhe faltan- 
do um ano. Colocamos o 

partido à disposição do 
Alckmi. Se quiser ser candi- 
dato por aqui, será bem-vin- 

do. Ele está conversando co- 

migo, PSB e Kassab. 

ATRAÇÃO DE OUTROS GRUPOS 

Segundo pesquisa divulgada 
pelo Datafolha, 16% dos elei- 
tores avaliam que a entrada de 

Alckmin na chapa e au- 

mentara possibilidade de voto 
no petista. Para 70% dos en- 
trevistados, no entanto, à che- 

gada do ex-governador não 
muda a intenção de voto. Ou- 
tros 11% dizem que adesão do 
ex-governador pode dimirmuir 

avontade de votar em Lula. 
De acordo com o Datafolha, 

Lula já tem a preferência de 

48% dos eleitores. Levando-se 

em conta a margem de erro e 
os votos válidos, o petista po- 

deria vencer no primeiro tur- 

no, segundo o levantamento, 
Como o ex-presidente já tem 
um número alto de intenção 

de voto, a entrada de Alckmin 

é vista como mais importante 
para atrair grupos específicos, 
como us mais ricos, € passar 

uma sinalização para setores 
da elite de que, se eleito, Lula 
não tomaria medidas radicais. 

faramo tema do encontro. Em 

agusto, O ex-ministro já havia 
se reunido com o diretório pe- 
tista do Rio. 
Dirceu também faz ques- 

tão de frisar que não promo- 
vearticulações em nome do 
PTno giro pela pais: 

— Minhas viagens são de 

cunho pessoal. Não falo em 
nome dadireção nem tenho 

delegação ou mandato para 

fazé-lo, muito menos do Lu- 
la—afirma, 
O ex-ministro diz que já ti- 

nha uma rotina de viagens 

antes da pandemia e que 
aproveita as agendas para 
tazer debates e palestras: 

— Creio que conquistei o 
direito de fazer política e vi- 
ajarpelo Brasil. Não é de ho- 

je que viajo. Entre 2018 e 

2020, visitei 22 capitaise 60 
cidades fazendo exatamen- 

te o que Fiz nesse semestre 
visitando ll estados. 

DO ex-ministro deixou a ca- 
deia em novembro de 2019, 

no mesmo dia que Lula. An- 

teriormente, ele já havia si- 
do preso duas vezes pela 

Operação Lava-lato. Ele foi 

condenado duas vezes, mas 

recorre em liberdade. 

Datafolha: desaprovação a Doria em São Paulo se mantém em 38% 

TIAGO DANTAS 
ago damtestagunghobo sor ba 
amis 

AF: do governador Jo- 
ão Doria (PSDBjem São 

Paulo é considerada ótima 
ouboa por 24% doseleitores 
e ruim ou péssima por ou- 

tros 38%, segundo esquisa 

do Instituto Datafolha di- 
vulgada ontem pelo jornal 
“Folha de S.Paulo”. 

A avaliação de Doria se 

mantém no mesmo pata- 

mar desde setembro, de 
acordo com o instituto, 

Apenas o percentual de 

quem classifica o governo 

como regular oscilou, mas 
dentro da margem de erro, 

de 38% para 3%. 

Os dados revelam que, 
neste momento, Doria teria 

dificuldade para usar o esta- 

do que governa há três anos 

como um trampolim de vo- 

tos na campanha presiden- 
cial do ano que vem. 

São Paulo é estratégico pa- 

ra qualquer candidato a pre- 

sidente, pois concentra um 
a cada cinco eleitores do pa- 

is. No Datafolha desta sema- 

na, Doria, que venceu as 
prévias do PSDB no último 
dia 27, aparece com 4% das 

intenções de voto. 
A avaliação negativa do 

governo também pode cau- 
sar impacto na campanha 
dovice-governador Rodrigo 

Garcia (PSDB), que já se 
lançou candidato ao Palácio 
dos Bandeirantes, No Data- 
folha, a depender de quem 

são 05 concorrentes apre- 

sentados aos entrevistados, 
Garcia recebe entre 6% e 

8% dos votos, em quarto ou 

quinto lugar. A margem de 

erro da pesquisa é de dois 
pon tos percentua 15. 

Tucanos acreditam que 

uma forte agenda de anún- 

cios positivos e de inaugura- 

ções deve ajudar a melhorar 

os números de Doria e Gar- 

cia. Só nesta semana, Doria 

participou de cerimônias 
para anunciar R$ 1,8 bilhão 

para reforma de estradas, 
apresentar uma coaro plano 

de carreira para os professo- 
rese liberar R$ 400 milhões 
para obras em cidades turis- 

ticas. Além disso, inaugu- 

rou uma estação de metró. 
Outro foco de propaganda 

positiva do tucâno é à vaci- 

nação contra Covid-19. São 
Paulo foio primeiro estadoa 
COME çÇAr ] proc ESSO. Nes ta 

SERnAnia, tentou NEeguCiar 

com a Pfizer a compra do 
imunizante para crianças 
de5all anos. 
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Brasil 

NGE DE CASA, 
A JORNADA DO 
RECOMEÇO 
Programa oferece a crianças 
e jovens ameaçados de morte 
a chance de uma nova vida 

LUCAS ALTINO 
fc ds tina gdndo corr Ee 

om a família em dificul- 

PF dades financeiras, H.G- 

B.A. (nome preservado) foi 
cooptado, aos 14 anos, pela 

facção de tráfico que domi- 

nava a comunidade em que 
vivia e virou força de traba- 

lho no comércio de drogas. 

Dois anos depois, um “desli- 

ze” mudou sua vida. Ele per- 
deu uma carga da mercado- 

ria ilícita numa apreensão 

policial e passou a ser alvo, 
com a família, de ameaças 
dos traficantes, que exigiam 

compensação Hnanceira. 

Em agosto, o jovem foi inse- 
rido no Programa de Prote- 

ção a Crianças e Adolescen- 

tes Ameaçados de Morte 
(PPCAAM), política do go- 
verno federal em parceria 

com os estados que protege, 
hoje, 323 menores de idade 

e 399 parentes. Destes jo- 
vens, 61% foram ameaçados 

por questões relacionadas à 

quadrilhas do tráfico, 
Criado em 2003, o PPCA- 

AM tem núcleos em 17 esta- 

dos. Nos demais, jovens em 
risco de vida podem aderir ao 
programa, por meio do escri- 
tório central de Brasília. Desde 

o início, oprograma já atendeu 
4.835 crianças e adolescentes, 

além de 8.072 familiares. 

O perfil dos jovens tem cara 
e cor. Segundo o Ministério 

da Família, da Mulher e dos 

Direitos Humanos, responisa- 

vel pela ação, 74% dos prote- 
gidos são negros e homens, 

72% têm ensino fundamental 

incompleto e 83% vivem com 
renda familiar de até um salá- 
nominimo. 

Na cidade em que está hoje, 
HG. RA. vive uma nova roti- 
na: frequenta escola, faz ativi- 

dades físicas numa academia, 

recebe acompanhamento psi- 

colópico, médico e joga numa 
escolinha de futebol. A mãe se 
mudou com ele, mas acabou 

voltando à ciclade de origem e 

mantém contato por telefone. 
= Opte por continuar SCI 

nho, mas me sinto tranquila, 

pois sei que um dia tudo val 
voltar ao normal — afirma 

HG. queseacostumouás 

regras depois de uma dificil 

adaptação, com orientações 
de educadores. — Meu sonho 

é arrumar trabalho, construir 

wma casa e voltar a VET Nens dr- 

mãos, mãe e avó. 
Os jovens ameaçados che- 

gam à iniciativa por meto das 

unidades estaduais de conse- 

lho tutelar, do Ministério Pú- 

hlica, Defensoria Pública ou à 

Poder Judiciário. Como essas 

portas de entrada tiveram 
atendimento presencial sus- 

penso por muitos Meses Cm 

2020, houve uma brusca redu- 

ção no funcionamento das ati- 
vidades, mas os números vol- 

taram ao patamar normal mes- 

te ano, diz Mauricio Cunha, ti- 
tular da Secretaria Nacional 

dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (SNDCA), que 
coordena.o programa. 

VIOLÊNCIA SEXUAL 
O programa também recebe 
jovens ameaçados por causas 
além do tráfico, como a violên- 

cia sexual, Um dos primeiros 
casos aconteceu em 2007, em 

Abaetetuba (PA), quando 
uma adolescente de 15 anos, 

presa acusada de furto, foi 
mantida numa cela comum € 
abusada sexualmente por ou- 

tros detentos. Depois, protegi- 
da pelo PPCAAM por 32 me- 
ses, recebeu apoio psicológico, 

emocional emédico. Mas che- 
gou à maioridade ainda sob 
risco de vida, o que lhe fez ser 

inserida no Programa de Pro- 

teção a Vítimas e Testermu- 

nhas Ameaçadas ( Provita). 
As ameaças às vezes vêm da 

própria família, como numa 

situação descoberta em 2019, 

em que duas irmãs, de 14e 15 
anos, eram abusadas pelo pai 

e o tlo, com conivência da 

mãe, que chegava a filmar os 
abusos em troca de comida e 
bebida, A partir de uma de- 

núncia, os envolvidos foram 

presos, e para não receber 
ameaças da familia, as irmãs 

foram tiradas da cidade. Sem 

responsável legal definido, as 
duas receberam medidas pro- 
tetivas com autorização judi- 
cial, e têm acompanhamento 

psicológico, jurídico e social, 
O objetivo é que terminem o 

programa com uma rede se- 

gura constituída. 
O PPCAAM já recebeu vi- 

timas de tráfico internacio- 

nal de pessoas. Em fevereiro 
de 2020. dois adolescentes 
egípcios, entãocom 17anos, 

foram encontrados pela Po- 

lícia Federal num munici- 

pio de fronteira no Norte, 
Estavam sob o dominio de 

uma quadrilha que os leva- 
ria ao Canadá. À situação 
exigiu busca por intérprete 
e parcerias com a comuni- 

dade egipcia no Brasil. Ho- 

je, os dois já têm 18 anos e 
decidiram morarno Brasil. 

— Esse tipo de programa 

existe em poucos países, O 
Brasil consegue proteger essas 
vítimas nos mesmos moldes 

dos ameaçados de direitos hu- 
manos, cu de testermunhas de 
processos judiciais — diz 
Mauricio Cunha, que diz que 

70% dos recursos livres da se- 
cretaria vão para o programa. 
O primeiro passo do progra- 

ma é tirar o jovem da cidade 
ondeele está sendo ameaçado. 
Oseu destinodependedo grau 

de ameaça, o quedetermina se 
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ele poderá ficar no mesmo es- 
tado ou se terá que cruzar o pa- 
is. Em alguns casos, a vitima 

passa por até cinco cidades, 
transitoriamente, como for- 

ma de despistar os agressores. 

Us endereços são sigilosas 
e geralmente não são fixos. 
Na nova cidade, o jovem re- 

cebe atendimentos psicoló- 

gicos, assistência social e es- 
colar, Em cada estado, o go- 
verno federal Alirmaconvênio 

com ONGs, que fazem o tra- 
balho de proteção. Ássim co- 

mo o ingresso, a saida do pro- 

grama é uma decisão volun- 

tária do jovem. Mas também 
pode ser deliberada pela 
equipe técnica de apoio. 

—U programa visa ressip- 
nificar à vida dessa pessoa, 
Nús dialogamos com a rede 

local, para que ela possa usu- 

fruir das políticas públicas 
que existem nonovo munici- 
pio — explica Denise Aveli- 

no, coordenadora de Defesa 
dos Direitos da Criança e do 

Adolescente da ENDCA. 

Os repasses financeiros 
para a família se manter na 

nova cidade variam, mas 0 

valor gira em torno de R$ 
1.400 mensais. O governo 
federal cofinancia o progra- 

tha, mas Os recursos são ge- 

ridos pelos estados. 
O último anuário da segu- 

rança pública, do Fórum Bra- 

sileiro de Segurança Pública 
(FBSP), mostrou que 6.122 
crianças e adolescentes foram 

mortos de forma violenta e in- 
tencional em 2020, uma alta 

de 3,6% em relação a 2019, 
— LU que nos surpreendeu é 

que a pandemia não arrefe- 
ceu esses números de violên- 
cia urbana — diz Sofia Reina- 

ch, pesquisadora do Fórum. 

Na Ps década, houve 
uma nacionalização de fac- 

ções criminosas. especial 

mente do Rio e São Paulo, que 
avançaram seus braços sobre à 

Norte e o Nordeste. Denise 

Avelino explica que esse tenô- 
menose traduziu numa interi- 

orização dos atendimentos no 

PPCAAM. Nos últimos três 
anos, 37% de solicitações de 
proteção vieram do interior, 

3H das capitais e 32% das re- 

giões metropolitanas, inver- 
tenda a ordem que já existia. 

—À interiorização está asso- 

ciada à transformação do Bra- 
sil mam grande mercado área 

de passagem de drogas — ex- 

plica o sociólogo José Claudio 

Alves, especialista em segu- 
rança pública da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janei- 

ra. —O peso do poder e da gra- 
nadotraficoê devastador. Esse 
jovem sem escolarização e 

proteção social é apropriado 

pelo crime. A juventude mais 
frágil é duplamente prejudica- 

da, pelo crime e pelo estado. 

ANTÔNIO 
GOIS 

O) 
axjónio guesfédurs Digi 

Fies reduz 
evasão, mas 
requer ajustes 

À crise do Fies, o programa federal ce finan- 

ciamento de mensalidades em institui- 
ções de ensino superior, voltou às manchetes 
nos últimos dias, após declarações do ex-presi- 

dente Lula e do atual, Bolsonaro, cobrando ou 

prometendo alívio a inadimplentes. O proble- 
ma não é nova, tampouco restrito ao Brasil. 

Nos Estados Unidos, uma das promessas 

— até agora não cumprida — da campanha 
de Joe Biden foi o perdão de US$ 10 mil na 

divida de cada aluno ou ex-aluno com o go- 
verno tederal. Num pais em que a maioria 

da população tem acesso ao ensino superior 
(em 2020, o percentual no grupo de 25 à 34 
anos foi de 52%), este é um dos temas que 
mais mobilizaeleitores. Um relatório divul- 
gado em agosto mostrou que 79 milhões dos 

cerca de 200 milhões de adultos por lá fize- 

ram uso de financiamentos estudantis em 

algum momento da vida, sendo que 45 mi- 
lhões ainda possuem débitos a pagar. 

O tema também mobiliza a opinião públi- 

ca no Reino Unido, onde as universidades 
públicas deixaram de ser totalmente gratui- 
tas a partir de 1998. No início deste ano, um 

relatório publicado pela imprensa inglesa 

estimava em 4,5 milhões o número de estu- 
dantes com dividas e classificava o atual sis- 

tema como um “trem desgovernado”. 

O Brasil já teve outros programas federais 
de financiamento de mensalidades. Em 
1976, na Ditadura Militar, foicriadoo Creduc 

(Crédito Educativo). Em 1983, o número de 
conclui ntes de Cursos SUPMREHIDES Cute utiliza- 

ramo crédito federal chegava a 250 mil, sen- 

do 200 mil inadimplentes. As taxas de ina- 
dimplência continuaram próximas de 80% 

até o fim do programa, em 1998. 
O Fies foi criado na gestão do ministro Paulo 

Renato Souza (1995-2002) para substituir o 
Creduc. Em 2002, último ano do governo Fer- 

nando Henrique, ofere- 
A experiência cia 66 mil vagas, pouca 

mostra que não é para o universo, na épo- 

simples a ca, de 2 4 milhões de alu- 
engenharia parao — nosno ensino privado, 

formato ideal, com A maior expansão foi 

omaior númerode registrada nas gestões 
beneficiados e petistas, especialmente 
equililirio entre 2010 e 2014, 
financeiro quando o número de be- 

neficiados saltou de 
aproximadamente 200 mil para cerca de 1,4 

milhão. Este periodo foi marcado pelachama- 

da“Farrado Fies” — como demonstrado pelos 
repórteres Paulo Saldaria, Rodrigo Burgarelli 
e José Roberto de Toledo —, quando institui- 

cões privadas se aproveitaram das regras mais 

trouxas de adesão para incentivar indistinta- 
mente seus alunos a recorrerem ao funda, 

Desde opico nas anos de 2014 e 2015, porém, 

o Fies vem registrando redução significativa no 

número de beneficiados. O último dado do 
Censo da Educação Superior, referente a 2019, 

indicava 572 mil estudantes com finandiamen- 

to federal mum universo de 6,5 milhões de ma- 
triculados em instituições privadas. Reporta- 
gem do jornal Hoie mostrou que a inadimplên- 
cia do programa chegou neste ano a 52%. 

A experiência nacional e internacional mos- 
traque não ésimples a engenharia para encon- 

trar o formato ideal, combinando o maior nú- 

mero possivel de beneficiados com o equilíbrio 
timanceiro, Masao menos mam indicador o Fies 
term se mostrado eficaz: a redução do abando- 

no. Dados da Censo revelam que, entre benefi- 

ciários do programa, 61% conseguiram com- 
pletaro curso em até dez anos depois do ingres- 

sa, percentual que cai para 36% entre os alunos 

do setor privado sem financiamento. 
O Fies requer ajustes, mas com cautela, para 

não jogar fora o bebê junto com a água da bacia, 
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Brasil: média móvel é de 128 óbitos 
MAWES  Dadosréunidos peo consárco de imprensa indicam tendência de queda 

SOB AMEAÇA 
Anvisa pede proteção depois 
de aprovar vacinação de crianças 
MELISSA DUARTE 

meleços diario agiobo core br 
asaçdia 

Os pelo presiden- 

te Jair Bolsonaro por te- 

rem autorizado a vacina- 

ção de crianças contra Co- 
vid-19, dirigentes da Agên- 

cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) recebe- 
ram ameaças diretas no úl- 

timo fim de semana. Men- 

sagens disparadas para re- 
des sociais de integrantes 
da direção e servidores le- 

varam a agência a solicitar 
ontem, em caráter de ur- 
gência, proteção policial. 

O pedido foi enviado ao 

yrocurador-geral da Repú- 
blica. Augusto Áras 

A Anvisa reuniu todas as 

ameaças documentadas e so- 
liaitou que ocaso seja investi- 
gado. O pedido de proteção 

policial também toi enviado 
a direção da Polícia Federal e 
ao Ministério da Justiça, Se- 
gundo relato da agência, as 

ameaças ocorreram após a 
autorização da vacinação em 
crianças entre 5 e 1 anos de 
idade contraa Covid-19, 

Nooficioenviado a Áras, à 
direção da Anvisa afirma 
que já havia pedido investi- 

gação de ameaças anterio- 
res. Desta vez, a agência diz 
que o presidente Jair Bolso- 
naro declarou publicamen- 

te que queria os nomes dos 
responsáveis pela autoriza- 

pr 

Medo. Emotício à PER, a Amsa relatou ameaças e pedu proteção urgente 

ção. No dia seguinte, a Anvi- 

sa divulgou nota pública re- 
batendo as declarações de 
Bolsonaro e rechaçando 
pressões às suas decisões 
técnicas. Às ameaças foram 
recebidas logo em seguida. 
O ministro Gilmar Men- 

des do STF, reagiuásnovas 
ameaças contra os servido- 
res COM UM post em uma 

rede social. “A perseguição 
aos técnicos da Anvisa é 
uma vergonha nacional, 
Mostra como o discursó do 
ódio chegou a níveis alar- 
mantes no pais. Ãos servi- 
dores da agência, expresso 
minha solidariedade. Con- 

clamo que as autoridades 
policiais investiguem e ga- 

tantain à SER [álliçã das fa- 

milias”, escreven. 

CÂMARA TÉCNICA 
Com a Anvisa soh ameça, ou- 
tro órgão do governo veio a 

público para assegurar que a 
vacinação de crianças pode 

ser feita. Em nota divulgada 
ontem, a Câmara Técnica de 

Assessoramento em Imuni- 

zação da Covid-l9 (CTAI- 
COVID), criada para emba- 
sar as decisões do Ministério 

da Saúde na pandemia, infor- 
mou que decidiu por unani- 
midade seguir a avaliação da 

Anvisa e recomendar a apli- 
cação na faixade5allanos. 
O grupo consultivo havia 

sido usado pelo ministro 

Marcelo Queiroga no sábado 
para defender o adiamento 
da decisão. Segundo a fala de 

Queiroga, a CTAL emitiria 
um parecer apenas no dia 22 
de dezembro. No entanto, a 

aprovação já tinha saido. 
Queiroga citou a necessi- 

dade de uma revisão inter- 
na da pasta como justífica- 

tiva para adiar a decisão so- 
bre a inclusão da faixa no 
programa vaci nal. Argu- 

mentou ainda que o núme- 

rode óbitos de crianças por 
Covid é haixo no pais. 

QUEM PODE 
SEVACINAR “0! 

RIO DE JANEIRO (RJ) 
Reforço para pessoas 
de 56 anos ou mais 

HPV, abreviação em 

inglês para papiloma- 
virus humano, provoca à 

infecção sexualmente trans- 
missível (IST) mais comum 
e pode causar desde verru- 
gas genitais aré alguns tipos 

de câncer. 

Deacordo como Instituto 

Nacional de Câncer (Inca), 
estima-se que entre 25% 

e 50% da população femi- 

nina e 50% da população 
masculina mundial já este- 
jam infectadas pelo HPV. 

Porém à maioria das infec- 

ções é transitória e acaba 
sendo combatida espon- 
tancamente pelo sistema 

imunológico, regredindo 

de seis meses a dois anos 
após à exposição, especial- 

mente entre as mulheres 

mais jovens. 
Conhecer as causas, Mes 

de contágio e, principal- 

mente, formas de prevenção 

são passos fundamentais 
para evitar que a transmis- 
são do virus aumente. 

OS RISCOS DO HPV 

De acordo com o pedia- 

tra é infectologista Renato 

Kfouri, cerca de 60% a 70% 

das pessoas serão infec- 

tadas pelo HPV em algum 
momento de suas vidas, 
“Feltemente, para à grande 

maioria ele passa desper- 

cebido e é eliminado natu- 
ralmente do organismo, já 

que o sistema imunológico 

é capaz de combater espon- 

tancamente essa infecção 

inicial”, ele explica. 

Mas, em algumas situa- 

ções, ele persiste no corpoe, 
remposapósa sua instalação, 
começa a provocar danos. 

Entre os 100 tipos de HPV, 

go são considerados onco- 

génicos, capazes de causar 
modificações celulares que 

levam a lesões e evoluem 

para formas malignas, as 
chamadas lesões oncológi- 

cas. “Os demais tipos, apesar 

de benignos, podem levar à 
formação das verrugas geni- 
tais em homens e mulheres, 

que além de trazer descon- 

forto 20 paciente, são difi- 
ceis de tratar e apresentam 
recorrência frequente”, 

salientão médico. 

ATENÇÃO À TRANSMISSÃO 
Atransmissão do HPV acon- 

tece por meio do contato 

SÃO PAULO (SP) 
Pessoas com 18 anos ou 
mais que receberam a 
segunda dose há 5 meses 

BELO HORIZONTE (BH) OUTRAS CIDADES 
Repescagemde segunda  NITERÓI(RI) 
dose para adolescentes Reforço pára maiore 
del7alZanos RE DM, 

BRASÍLIA (DF) 

TERÇA —Repescagem a E EN 
de segunda dose de Pfizer para CURITIBA (PR) 
pessoas de 25318 anos DL DZED3 

unmenoroa 44 MSD 

Na proteção contra o HPV, 
prevenção combinada é essencial 
A imunização é um dos pilares importantes na prevenção não só para crianças 
e jovens, mas também para adultos, mesmo que já tenham sido infectados 

= = 

pele com pele ou com muco- 
sasinfectadas durante qual- 
quer contato sexual (geni- 

tal, anal, oral é manual). 
“Ele pode se alojar em qual- 
quer área da região geni- 

tale provocar o câncer não 

só no colo do útero, mas, 

com menos frequência, na 
vagina, ovário, pênis, orofa- 

ringe, ânus, entre outros 
locais” alerta Kfouri. 

É POSSÍVEL PREVENIR 
O uso de preservativos é 
uma importante forma 
de prevenção, porém não 
garante à proteção total, já 

que o vírus pode estar em 

áreas que ele não cobre. Por 

isso há a necessidade da 
realização de exames gine - 

cológicos de rotina, para 
as mulheres, E os homens 
também devem ter atenção à 

prevenção, que inclui desde 

a conversa com o urodogista 

co procrologista até a reali- 
zação dos exames. Estes 

exames fazem o diagnós- 

tico precoce é previnem o 

desenvolvimento de tumo- 
res. Hoje existem testes de 

DNA que detectam qual à 
sorotipo de HPV está no 

paciente, mesmo não sendo 

utilizado como um rastrca- 

dor dadoença. 

MAIS DETALHES 
DA VACINAÇÃO 

[=] Aponte a câmera 
ms  dOseuceuiar 

ess paraoQReveja 
5 calendário 

hd dealgumas cidades 

Porém, a imunização 

é a maneira mais efetiva 
de prevenir o virus, prin- 
cipalmente em meninos. 

“Extremamente seguras, 

as vacinas já são usadas no 
Brasil e no mundo há mais 

de uma década, mostrando 

excelentes resultados com 

a redução de transmissão, 
desenvolvimento de formas 

leves e até de câncer rela- 

cionado ão HPV”, conta o 

pediatra. 
Ele explica que as vacinas 

disponíveis no território 

brasileiro são quadrivalen- 
tes, OU seja, contém quatro 
tiposde HPV, 06,1, 16018,€ 

contemplam 70% dos HPVs 

causadoresde câncer de colo 
de útero. 

QUEM DEVE 
SER VACINADO? 
“A vacinação deve acornte- 

cer para ambos os sexos & 
O quanto antes, para uma 

resposta imune mais vigo- 
rosa. Por volta dos 9 anos de 

idade, duas doses de imuni- 

zação são suficientes. Apús 
os 15 anos, são necessárias 
trés doses para promover à 

mesma proteção. E indica-se 

a aplicação antes do início 

da vida sexual, de forma a 

proteger o organismo antes 
da possível exposição ao 

virus. Dai a recomendação 

dos calendários de vacina- 
ção no Brasil e no mundo, 

disponibilizando graruita- 

mente à vacina para meni- 

nas a partir de 9 anos € 
meninosa partir de n anos, 

com a aplicação de duas 

doses e intervalo de seis 
meses entre elas.” 
Porém quem já passou 

dessa idade, iniciou a vida 

sexual outeve HPV também 

deve se vacinar, “Quem teve 
algum tipo de HPV, sejauma 

mulher de até 45 anos ou um 
homem deaté26anos, faixas 
etárias paraas quaisa vacina 

já está licenciada, deve ser 

imunizado, Não &umaprio- 
ridade do programa público 
de saúde, o objetivo princi- 

pal é prevenir o câncer de 

colo de útero em adoles- 
centes ainda não expostos 
Bo virus. Mas todos que 

já iniciaram à vida sexual 
e puderem se vacinar se 
beneficiarão com a prote- 

ção contra o HPV" aconse- 

lha o médico. 

CONTEUDO PATROCINADO PRODUZIDO POR GLAB.GLORO COM 
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CIÊNCIA 

o EA 
Natalia Pasternak 
Bobo camelo, gare och ri dica Jet oi ls 

Questao de Ceira petoqursa dor da O 
é subora dora Corda no Colina” 

DIS? 

As bactérias 
estão chegando! 

nquanto o mu ndo E preocupa con no- 

E vas variantes do Sars-CoV-2 que podem 

ontenção da pandemia, 

outro problema de saúde pública global vai 
passando despercebido: a surgimento de 

bactérias multirresistentes ( mult I- R). 

Apontado pelo Organização Mundial de 
Saúde como um dos maiores desafios de 
saúde a serem enfrentados, o número de 

bactérias multi-R, ou seja, que apresen- 

tam resistência a diferentes tipos de anti- 
bióticos, é responsável em média pela 

colocar Em risco 

morte de 700 mil pessoas no mundo, anu- 
almente. Esse número pode chegar a 10 
milhões em 2050, se nada for teito. 

Durante a pandemia de Covid-19,0 total de 
pacientes infectados com bactérias multi-R 

triplicouno Brasil, segundo dados do Labora- 
tório de Pesquisa em Infecção Hospitalar do 

Instituto Oswaldo Cruz (10C4. 0 número 
apurado em 2019 foi de aproximadamente 
mil casos, passando para 3,7 milem 2021 

OQ aumento não é surpresa. O uso extensivo 

e indiscriminado de antibióticos durante a 

pandemia toi um marco do chamado “trata- 
mento precoce no Brasil. Os famosos kits 

covid traziam sempre o antibiótico azitromi- 

cina, muitas vezes entregue por mensageiro, 
sem a retenç ãode receita, prevista por toi | us 

támente como me didapa afiscalizareacom 

panhar o uso deste tipo de medicamento. 
Assim, tivemos milhares de pessoas to- 

mando, sem acompanhamento médico 
adequado, um medicamento completa- 

mente inútil para tratar à Covid-l9,e cuja 

disponibilidade ampla noambiente —agra- 

vada pelo uso indiscriminado — favorece a 

proliferação de bactérias resistentes. 

[ss0 porque a resistência bacteriana é fruto 
de seleção: bactérias vulneráveis a um antibi- 

úlico presente no meio morrem sem deixar 
cópias de si mesmas. Às resistentes aprovei- 

tame proliferam, tornando-se dominantes. 
Bactérias competem 
COM QUITOsA MI Fora anistmos como fungos, 

por espaço e nutrientes. Outra caracteristica 

de bactérias é que elas 
trocam informação ge 

nética com facilidade, 
inclusive entre espéc LES 

diferentes. Isso significa 

que uma bactéria que 

carrega um gene que a 
torna imune aum a nti- 

biútico CONSELHO COmM- 

partilhá-lo. Isso faz com 
que a resistência se espalhe rapidamente, 

Na presença de antibióticos, apenas 

aquelas que têm o gene de resistência so- 
brevivem. Mas o gene é facilmente com- 

partilhado, então várias espécies locais 
podem ser beneficiadas. Agora imagine 

isso em uma população tomando antibió- 
ticos sem necessidade e sem respeitar do- 

Sagens e Le mpo, porque o reme dio está 

sendo distribuído como se fosse jujuba, 
Outro problema que apareceu durante a 

pandemia foi a prescrição exagerada em am- 

Existe um mito na 

comunidade 

médica de que é 
melhor usar 

antibióticos para 
prevenir infecções 
bacterianas 

secundárias 

jumas COM as Ouiras, & 
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biente hospitalar, para casos de Covid-l9, 
Ainda existe um mito na comunidade médi 

ca de que é melhor usar antibióticos para pre- 
venir infecções bacterianas secundárias, ou 
que, na dúvida, é melhor dar. Na realidade, 

apenas uma pequena parcela dos pacientes 
internados desenvolve infecção secundária, 
No Brasil, mais de 90% dos pacientes inter 
nados receberam antibióticos, sendo que 
apenas 7% tiveram infecções bacterianas, 

A pandemia não é a única causadora de 

bactérias mubti-R. O uso em larga escala de 
antimicrobianos em ct lação animal, Seja 

como prever vo de doenças ou como pro- 

motorde crescimento, éum fator que certa- 

mente colabora muito para o surgimento de 
resistência. Em países ondea criação é con- 

finada, o problema é maior ainda. 

É urgente, portanto, um trabalho de uso 
consciente de antimicrobianos, atuando 
tanto na comunidade médica como em 
campanhas informativas para o público, 

que muitas vezes pressiona os pr isstonais 
de saúde POEQque não CueT Salll do O onsulto- 

rosem um remedinho parachamar de seu, 
O que não podemos é ter, como saldo 

desta emergência sanitária, uma nova 
emergência sanitária. 

Bolsonaro quer imunização infantil com receita 
Para presidente, a inclusão das crianças no programa de vacinação contra a Covid-19 deve incluir termo de 

responsabilidade assinado pelos pais e pedido médico. Saúde pediu prazo maior ao STF para tomar decisão 

p residente Jair Bolsonaro em Praia Grande (SP), quan pais, 4 quem costuma crril- bilidade dos pais antes de (STF) deu 48h para que Brasi- Queiroga, e informou que 

clisse ontem equi d Vac 

nação de crianças contra Co- 
vid-19, que já ocorre em ou- 

tros paises e foi autorizada 
pela Agência Nacional de Vi- 
vilância Sanitária (Anvisa) 
semana passada, só deveria 
Deorrercom termo de autori- 
zação dos pais e mediante 
apresentação de” receita mé- 

do o presidente conversava 

com apoiadores. 

— Se depe nder de mim, é 
a pai que de cide (se a crian- 
ça deve receber a vacina). 
Vai pedir receita médica 
também. Não é o governa- 

dor ou prefeito quem vai de- 

cidir isso — disse Bolsonaro, 

citando os chetes de Execu- 

car pelas medidas de isola- 

mento adotadas para frear a 

transmissão do virus. 
Ainda durante a conversa 

com apoiadores, 

unhada por veículos da im- 
prensa regional, o presiden- 

te declarou que pediu ao mi- 

nistro da Saúde, Marcelo 

oc a pod 

vacinar as crianças, 
— Às 4h liguei pata O 

Queiroga e dei uma dire- 
triz para ele. Obviamente, 
é ele quem hate o martelo 

porque é o médico da equi- 
pe, Vai passar pela Saúde — 

disse o presidente. 
Na sexta-feira, o ministro 

Ricardo Lewandowski, do Su- 

lia se manifeste a respeito da 

inclusão de crianças entre 5 e 
LL anos na campanha do Pro- 
grama Nacional de Imuniza- 
ções ( PNI) para a Conv id-19. 

O Ministério da Saúde, po- 
rém, pediu ontem ao 5TF 

mais prazo para tomar uma 
decisão. Em documento en- 
viado à Corte, o governo te- 

umade finição sobre à assun 

to ocorrerá apenas após uma 
consultaeumaaudiência púi- 

blica em janeiro. Apesar dis- 

so, em outro documento, à 

Secretaria Extraordinária de 
Enfrentamento à Covid-l9 

(Secovid), ligada à pasta, re 
conheceu que as reações gra- 

dica”. A declaração foi dada 

NAS LIVRARIAS 
E EM EBOOK 

tivos estaduais e munici- 

Queiroga. que os postos exi- 
jam um termo de responsa- premo Tribunal Federal 

II 

deral repetiu discurso de 

ves á vacina são raras e que os 

beneficios superam os riscos, 

GZOBOLIVROS 

GRANDES NOMES ESCREVEM SOBRE O DESAFIO 

DE FAZER JUSTICA NO BRASIL 
O Judiciário do nosso tempo é uma obra organizada por Maria Tereza Sadek, Pierpaolo Bottini, Raquel 

Khichky e Sergio Renault, que reúne diversos pontos de vista relevantes expostos por juízes, juristas, advogados, 
professores, promotores, defensores públicos, economistas, cientistas sociais, empresários e jornalistas. Em textos 

escritos em uma linguagem simples e acessível, são abordados temas como a transparência nas atividades 
dos órgãos jurídicos, o encarceramento em massa, o papel fundamental da Defensoria Pública, o poder 

investigativo do Ministério Público, os desafios para um Judiciário mais inclusivo, a rotina das Varas da Infância e 
Adolescência, a liberdade de expressão, a confiança na justiça como pilar para a democracia, entre outros. 
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O NOVO NORMAL 

Deslocamento dentro do home office 
Na Aemanha. andar da came até amesa passa a ser considerado traeto de trabalho 

Aluguel de Corros 
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Pais, 

ACESSAR 
APENTE 
O CELULER 
Dani 
O QREDEE 

Gargalos. Na Local za. não hava opção parecarros basicos em nenhuma das coóades pesquisadas pelo GLOBO, A empresa. que estã adquinndo a Unidas. reconhece que a falta de insumos para a produção de automóveis afetou toda a cadeia 

APAGÃO NAS LOCADORAS 
Com alta demanda e frota limitada, 
falta carro para alugar no fim de ano 
RAPHAELA RIBAS 
tanh cedo ciaviiniogabo ct Be 

| os. espião Mirella Os- 

tan, de 35 anos, mora na 

França e veio ao Brasil pas- 

sar as festas de fim de ano 
com sua família em Curiti- 

ba. Comum filho de 3anos é 

uma filhade 8 meses, claco 

marido tentaram alugar um 
carro para o periodo del6de 

dezembro a 6 de janeiro. 
Pesquisaram em várias em- 

presas, mas não encontra- 
ram nenhum modelo básico 

disponível. As únicas alter- 

nativas eram retirar um vei- 
culo em Ponta Grossa, que 

fica a mais de 100 quilôme- 

tros da capital paranaense, 

ou pagar sete vezes mais poi 
ummedelo mais caro. 

— A médiadadiáriade um 

carro barato era R$ 100, Os 
outros, de categorias pre- 

mium, eram em torno de R$ 

700. Para 20 dias, daria uns 

R$ 14 mil, Com esse valor, 
eu compro um usado, Cal 

culamos quanto seria andar 

de aplicativo, mas com as 
crianças é melhor o carro — 

conta Mirella. 

4 família acabou conse- 

guindo um veiculo empresta- 
do, mas muita gente tem fica- 

do sem saida. Faltam veículos 

nos pátios das locadoras. 
Pesquisa realizada pelo 

GLOBO na última sexta-fei- 

ra nos sites das três maiores 
locadoras de veículos para o 
aluguel de um veículo de 27 

de dezembro a 7 de janeiro 
constatou que os modelos 

básicos mais haratos estão 

quase esgotados nas filiais 

emaeroportos de cidades to- 
risticas como Fortaleza, Cu- 

ritiba, Recife, Salvador, Ma- 

ceió, São Luis, Natal, Floria- 
nópolis, Porto Alegre eRiode 

Janeiro (Santos Dumont e 

Galeão). Em seis dosdezdes- 
finos pesquisados não hácar- 

ros populares disponíveis, 

todos já estão reservados. 

MAIS DEIMILHÃO 

Mirella, que trabalha em 

uma montadora na França, 
sabequeo problema vai além 

da alta demanda. Como con- 

firmam especialistas do setor 

automotivo, as locadoras 

têm enfrentado dificuldades 

para renovar a frota desde o 

início da pandemia, que afe- 

tou o suprimento global de 
semicondutores. A falta dos 

componentes reduziu a pro- 
dução de automóveis no 
mundo, imclusiveno Brasil, e 

as locadoras são os principais 

compradores. 

O diretor de Operações da 

consultoria Gouvêa Ecosys- 

tem. Eduardo Yamashita, 

lembra que o modelo de ne- 
gócios de locação de carros 

foi profundamente testado 

na pandemia, também por 
outros motivos: 

— Esse segmento sofreu 

queda enorme no seu fatura- 
mento porque as pessoas não 
estavam na rua, o turismo 
caiu, celes perderam contra- 

tos corporativos de empresas 
que alugavam frotas, deonde 
vinha boa parte da receita. 

Outra fatia relevante da 

receita das locadoras, a ven- 

da de seminovos, também 

foi abalada, diz Yamashita, 

Afinal, sem poder renovar a 

frota na proporção deseja- 
da, não era possivel se desfa- 

ger dos seminovos, 

No ano passado, a frota das 

locadoras ultrapassou a mar- 

cade | milhão, segundo a As- 
sociação B rasileira das Loca- 

doras de Automóveis (Abla). 
Este ano, até 31 de julho, as 
locadoras tinham comprado 
181 milautomáveis e comer- 

ciais leves, conforme levan- 

tamento do Serviço Federal 
de Processamento de Dados 

(Serpro), em parceria com a 

Abla. A projeção parao total a 
ser atingido este ano é de 350 
mila 380 mil veiculos. 

A Abla estima que as loca- 

doras deixarão de comprar 

entre 420 mil e 450 mil vei- 

cutos-este ano, devido à df 

ar = 

Has férias. Diogo Canal e Carol me Haro conseguiram um upgrade na locadora 

culdade de produção das 

montadoras. 

Além do limite à renovação 
da frota, o apagão nas locado- 

ras neste fim de ano é reflexo 

da retomada do turismo com a 

vacinação. Famílias que adia- 
ram férias na pandemia e ain- 

da não se sentem seguras para 
viajar para o exteriar ou pelo 
Brasil em aviões e ônibus chei- 

os recorrem aos carros aluga 
dos, principalmente para cur- 

tase médias distâncias. À nova 
variante Qmicron é mais um 
fator de preocupação. 

NADA BÁSICO 
O resultado é a faltade carros 

para reserva. Na Localiza, 

por exemplo, não há opção 
de carros hásicos em nenhmo- 

ma das cidades pesquisadas. 

fel Arão Eua 

E 
E ju End a é 

Nos dois aeroportos do Ria, 

faltavam até veiculos inter- 

mediários e alguns modelos 

de minivans e furgões, 

Em São Luis, onde é co- 

mum o aluguel de carros 

mais potentes para encarar 
os quase 300 qui limetros até 

Lençóis Maranhenses, O mo- 

delos SUV e 4x4 também já 

acabaram. Em Curitiba, ne- 

nhuma das lojas tinha carros 
dis poniveis. 

A Localiza reconhece que a 
indústria automotiva esta 

passando por uma crise glo- 

bal, que impactou “severa- 

mente a produção de carros e 
toda a cadeia de valor depen- 

dente dela, inclusive a de lo- 

cação de veiculos”. Em nota, a 
Empresa diz que as montado- 

ras estão atendendo a seus pe- 

didos, ainda que em prazos 

mais longos que os previstos. 
O site da Unidas (que está 

em processo de aquisição pe- 
la Localiza) informa que não 

há modelosem nenhuma das 

cidades analisadas, exceto 

SUVs em Natal e Curitiba, 

além de algumas opções no 
Galeão. Procurada, a empre- 

sa não retornou o contato. 

Na Movida, até sexta-feira, 

havia carros básicos disponi- 

veis em Curitiba, Rio (Gale- 

ão je São Luis. Em Fortaleza, 

só vans e picapes. O diretor da 
locadora, Jarrmyl larrus, expli- 

ca que nesta época do ano é 

comum haver remanejamen- 
to entre as unidades, confor- 
ne a demanda: 

— Podemos ver uma de- 

manda mais forte em tempo 
real e ceder carro para esse 

local. As vezes, leva até de 

São Paulo —alirma larrus 

E não é raro ocarro reserva 

do não estar disponível na 

unidade quando o cliente 
chega, Foi o que aconteceu 

com o administrador Diogo 

de Araújo Canali e sua noiva, 

Caroline Haro, de Curitiba, 

que pesquisaram em várias 

locadoras um carro para per- 

correr praias entre Pernam- 
buco e Alagoas por dez dias 

este mês. Mesmo coma re 

serva feita quatro meses an- 
tes ao chegarem a Recife não 
havia mais o modela básico 

que haviam escolhido. 

— Ai nos deram um upera- 

de degutro modelo— conta 

Canali. 

PRIORIDADE PARA OS CAROS 

Apesar das dificuldades de 

compra de veiculos em al- 

guns meses este ano, Jarrus 
diz quea frota da Movida cres- 
ceu em 2021. Segundo ele, a 

taxa de ocupação Sempre Ler 

um pico entre meados de de- 
zembro e de janeiro, Por isso, 
a empresa vem, desde no 

vembro, fortalecendo as pra- 

ças mais procuradas: Rio, Flo- 
rianóápolis, Porto Alegre e ca 

pitais nordestinas, que dão 

acesso às praias eoutros locais 
turísticos nos estados. 
Na opinião de Jarrus, não 

faltarão carros neste verão, 

mas quem conseguir alugar 
terá de pagar mais pelos pre- 

miwm, poisos modelos de en- 

trada, mais baratos, já estão 
reservados. Ele atribui o au- 

mento das reservas aos turis- 
tas acostumados a viajar para 

oexterior, que planejam féri- 
as com antecedência, e deci- 

ditam ficar no pais. 

Há também a alta dos pre- 

ços, que Jarrus estima em 
35%, em média. Isso por 

que, diante da escassez de 

semicondutores, as monta- 
doras preferem focar em 

môdelos de maior valor 

agregado, com maior mar- 
gem de lucro, 

— Se tem pouco chip, as 

fábricas produzemos carros 

maiscaros. Acaba tendo que 

repassar para o consumidor 
— diz Jarrus. 
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Crise na ITA pode atingir 117 mil passageiros 
Estimativa do governo leva em conta volume diário de 3,9 mil pessoas afetadas, Itapemirim diz que só vai reacomodar 
quem não está na cidade onde mora, Anac informa manter contato com outras aéreas para tentar atender clientes 

GERAL DHONCA, 
EIVAN MAETINEE VARGAS 
een gata gem lot 
EM ASÍuUA E SÃO PAL 

governo estima que 3,9 

mil passageiros estão sen- 
do Sling diariamente 
pela paralisação da Itapemi- 
rim Transportes Aéreos 

(ITA), cuja concessão foi cas- 
sada pela Agência Nacional 
de Aviação Civil (Anac) na 
sexta-teira. Esse número leva 
em conta o volume de passa- 
geiros vinculados à operações 

da ITA entre 17 dedezembroe 
15 de janeiro, quando termina 
aoperação de fim de ano e fé- 
rias. No total, o contingente 

afetado de consumidores 
chegaria a 117 mil. 
E é pouco provável que 05 

passageiros consigam reaco- 

modação em voos de outras 
companhias aéreas, que, além 
de não serem obrigadas a 
transportar os clientes da ITA, 
têm seus voos praticamente 
Intados no periodo: em média, 
transportam pouco mais de 

HM) mil passageiros. 
Até o momento, as autorida- 

des ainda não dispõem do es- 
toque de passagens vendidas. 
Segundo um técnico que mo- 
nitora a situação, o número é 

relevante embora os impactos 

na malha aérea brasileira se- 
jam da ordem de 1%, porque a 
ITA nãotinha participação sig- 

nificativa no mercado. 

A Anac criou uma sala de 

crise e abriu processo admi- 
nistrativo para investigar a 
conduta da empresa, que já 

tinha enfrentando proble- 
mas de caixa, 

DESCUMPRIMENTO DE REGRA 

A agência informou ainda 
que está em contato com as 
qLiras companhias para EE d- 

comodar passageiros que es- 
tão em deslocamento. Para 
viagens futuras, o órgão in- 

forma que a opção é buscar o 

reembolso pela própria ITA. 
No casa de reacomodação 

pela ITA, a principal dificul- 

dade é o fato de a empresa não 
ter feito acordo para partici- 
par de uma espécie de câmara 

de compensação pal RCerto 

decontas entre as empresas. 
— As companhias têmacor- 

des entre E pára ISSO Comva 

ITA não vai mais voar, já que 
não tem mais licença para 
operar, considero bastante di- 

ficilrealocaros passageiros — 

explica o advogado Felipe 
Ronsenso, especialista em 
aviação e sócio do escritório 

que leva seu nome. 

A própria empresa disse em 
nota, ontem, que só buscará 
reacomodação para “clientes 

que estejam fora de seu domi- 
cilia, e que tenham viajado an- 
teriormente com a ITA] Se- 

No chão. Av ão da ITA parado em Guaru hos: empresa orienta pessoas a não fazerem check-in nem irem dos aeroportos 

gundo a nota, quem ainda não 

tiver feito o voo de ida só terá 

opção de reembolso. Acompa- 
ia diz ainda que está usando 

à Viação Rapemirim “como 

parte de contingência para re- 
acomodação dos passageiros 
por via terrestre. 
Amedidada ITA descumpre 

norma da Anac. A resolução 
400 do órgão, que dispõe sobre 
osdeveres das companhias aé- 

reas, diz que em casode cance- 
lamento de voo à linha aérea 

deve olerecer alternativas de 
reacomodação, reembolso ou 
execução do serviço por outra 

modalidade de transporte e es- 

tipula que aescolha édo passa- 
geiro, nãoda empresa. 
AJTA orientou os passapei- 

ros a não fazerem check-in 
Om line nem irem aos acro- 

portosantes de contatar a em- 

presa. Só que os serviços de 

atendimento não estão fundi- 

omnando. Para solicitar o reenm 
bolsa, a ITA pede que enviem 
email para falecomaitagivo- 

eita.com.br com o nome 

completo e número do locali- 
zador da reserva. Segundo a 
empresa, O atendimento po- 

de ser feito ainda pelo site 
(uwvevocita com.br) ou tele- 
tone (0800 723 2121). 

Tesouro Direto deve manter volatilidade em 2022 
Apesar das oscilações, aplicação registrou recorde de investidores este ano, para 1,7 milhão, um crescimento de 25% 

“alorinveste 

CRIS ALMEIDA 

scope Dogiodo com Es 

À montanha-russa de ga- 

nhos e perdas das taxas e 

preços do Tesouro Direto em 
2021 levou emoção para o in- 

vestidor da renda fixa, conhe- 

cido por ser mais conserva- 
dor, Mesmo assim, o Tesouro 
Direto bateu recorde em nú- 

mero de investidores ativos, 
passando de 1,7 milhão, um 
crescimento de 25% em 12 
meses. Para 2022, fica o aler- 

ta: devido às eleições, a volari- 
lidade vai continuar. 
Os novos investidores pa- 

aham como aumento dos ju- 

ros, mas quem já havia com- 
prado papéis corre o risco de 

perder dinheiro. Isso porque, 

tanto nos prefixados quanto 

naqueles atrelados à infla- 
ção, quanto maior a taxa, me- 

nor o preço. Quando os juros 

sobem, portanto, apesar de 
ser uma boa notícia para 
quem vai investir —já que as- 

segura rentabilidade maior 
se mantiver a aplicação até o 
vencimento —, a valor de 
mercado dos papéis diminui, 

oque implica perda tempo- 

rária para quem já tem os ti- 
tulos na carteira. 
Novas leituras da inflação, 

que nó curto prazo elevam as 
projeções para a taxa básica 
de juros, a Selic, e no longo 

prazo refletem a perspectiva 
de deterioração do cenário 
fiscal, estão por trás disso. 

52 INTERRUPÇÕES 
Dos três tipos de titulos dispo- 
niveis no Tesouro Direto — 

Prefixado, Selice IPCA + —,o 

mais demandado pelos irves- 
tidores no ano foro papel atre- 

lado ao Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Am- 

plo (IPCA), com 43,6% das 
vendas, segundo dados do Te- 

souro Nacional Foi a forma 

encontrada pelo investidor 
de proteger seu dinheiro dos 
efeitos da inflação e obter lu- 

cro no fim do periodo contra- 

tado. A inflação em 12 meses 
já está em dois digitos. 
Em seguida vêm os títulos 

atrelados à Selic, com 38,6% 

das vendas do Tesouro Dire- 
to, Na última reunião do ano 

dao Comité de Política Mone- 

tária (Copom), no inicio des- 
te mês, o Banco Central ele- 
vou a taxa para 9,25% e prevé 

novas altas em 2022, 
Por último, vêm os papéis 

pretixados, que somaram 
17,8% das vendas do ano. 

O risco fiscal é outro fator 
por trás da volatilidade, As 
discussões sobre a proposta 

de emenda à Constituição 

(PEC) dos Precatórios e so- 
breacriaçãodo Auxílio Bra- 

sil de R$ 400 fizeram com 

que, em outubro, à Secreta- 
ria Nacional do Tesouro in- 
terrompesse às negociações 
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SUPERINTENDENTE SUBSTITUTO DA AREA DE ESTRUTURAÇÃO DE EMPRESAS E DESINVESTIMENTO DO ENDES 

43,0% 
das vendas 

do Tesouro Direto foram 

do |PCA+.papelatrelado 
ao indice de inflação 

12,61% 
de retorno 

lot o percentual registrado em 1º 
de novembro pelo Tesouro Prefi- 
xado 2074, amáxima do ano 

no Tesouro Direto 22. vezes. 
No ano, foram 52 vezes. 
A secretaria intervém sem 

pre que o mercado não en- 
contra a definição de preço 
adequada para os vencimen- 
tos. O objetivo é proteger o 

investidor de entrar desavi- 

sado em uma taxa que pode 
mudar logo em seguida. 

Nesse cenário, os juros pa- 

gos pelos titulos picanha 
garam a patamares LES Pera - 

dos para quem investiuno co- 

meço do ano. A maior alta boi 

a do Tesouro Prefixado com 
vencimento em 2024. Este 

chegou a ser negociado com 

retorno de 12,61% ao ano, 

máxima de 2021,em E'deno- 
vembro, logo após o Copom 

indicar que a Selic pode ir a 

patamares “significativamen- 
te mais contracionistas. 
Como destaque positivo, 

os especialistas apontam q 
Tesouro Selic com venci- 

mentos em 2024 e 2027, 
— Eles acompanham a 

elevação de juros e têm me- 
nos impacto da marcação a 
mercado, que foi oque levou 

à desvalorização dos outros 

titulos — explica Camilla 
Dolle, analista de renda fixa 
da XP Investimentos. 

Na lanterna ficou o Tesou- 

ro JPCA com vencimento em 
2045, sem pagamento de ju- 
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Prosidanto 

Azul, Gol e Latam Brasil, 

que dominam 99,3% do mer- 

cado aéreo doméstico, não 
têm a obrigação de transpor- 
taros passageiros da ITA. 

— Se as demais compa- 
nhias aéreas fizerem o 
transporte, tende a ser mais 

por uma questão de solidari- 

edade, não existe nenhuma 

obrigação legal nesse senti- 
do — diz Bonsenso. 

DANOS MORAIS 
Os passageiros que tiveram 

seus voos alrasados ou cance- 

lados pela ITA podem acionar 
acompanhia aérea na Justiça, 
segundo à advogado, pedindo 

ressarcimento e, eventual- 
mente, indenização. 
O GLOBO procurou Azul, 

Gole Latam para saber se as 

empresas têm realocado Os 
passageiros da ITA. A Latam 
afirmou que suas operações 

“foram severamente impac- 
tadas nos últimos dois dias” 
pela falha no sistema de ilu- 

minação da pista no Aero- 

rto de Guarulhos na sexta- 
eira, devido as fortes chuvas. 
Mas ressaltou que “poderá 

colaborar, sob orientação e 

coordenação da Anac, com 
eventuais soluções humani- 
tárias de viagens requeridas 

aos passageiros da ITA. 
A Azul não semanifestou, e 

aGo! não comentou o tema. 

ros semestrais. Segundo Ca- 

milla, foi o mais atingido pela 
marcação a mercado. 

Mas, no geral, o Tesouro IP- 

CA+ foi o grande aliado do 
investidor du rante a trajetó- 
ria de alta da inflação em 
2021, Foi à mais procurado 

pelo investidor pessoa fisica, 

preocupado em proteger seu 
dinheiro da desvalorização, 

PRAZOS MAIS CURTOS 
A marcação a mercado pode 
levar muita volatilidade ao 

Tesouro Direto. Tanto ampli- 

ando seu retorno potencial 
como abrindo espaço para 

prejuízos. Mas essa oscilação 
só atinge os investidores que 
resgatam Os PECUTSOS antes 

do fim do prazo “combinado” 

com o governo. Se levar o ti- 

tulo até o seu vencimento, O 

retorno está garantido, 
Para 2022, especialistas 

recomendam cautela, 
— Quem está começando 

pode investir um valor equi- 

valente a seis meses dos gas- 
tos mensais no Tesouro Selic 
2024, que, neste momento, é 

o mais conservador, em ter- 
mos de baixa volatilidade. 

Prefixados e IPCA+ são titu- 
los que oscilam mais e, para 

esse tipo de investimento, o 
im portan te é SC PLrArÇã ed 

liquidez —explica Camilla. 
Depois, os titulos com da- 

ta de respate [nais próxi ma 

— sejam IPCA + ou Prefixa- 
dos —são os mais indicados. 

— (1) Tesouro IPCA + com 

vencimento em 2026, que 
protege da inflação e tem 
rentabilidade real em torno 

dos 5%, é uma boa opção — 
diz o especialista em renda 
fixa da Suno Research, Vini- 

cius Romano. 

Leia outras reportagens sobre 

linanças pessoais é investimentos 

no site wu valorinveste com 

Excepcionalmente hoje, a seção 

Indicadores Financeiros não é 
publicada 
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VELHOS TEMPOS. 

O sucesso pode estar em coisas 

bem mais simples do que imaginamos. 

Neste momento, por exemplo, 

nada 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 qno novo traga de volta os nossos 

melhores momentos e que a gente saiba 

volorizá-los cado vez mais. 
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' Ataque atiros deixa seis feridos 
Witimas. entreelas uma criança, estavam num bar quando homens passaram atirando 

EXPRESSA E SALGADA 
Perícia calcula que pedágio da Linha 
Amarela deveria custar R$ 8,70 
LUIZ ERNESTO MAGALHÃES 
TER Sa] 

polêmica envolvendo o va- 

À lor do pedágio da Linha 

Amarela panha um novo 
round. Em entrevista publica- 

daontem no GLOBO, o prefei- 

to Eduardo Paes prometeu re- 

tomaro processo deencampa- 
ção da via expressa, iniciado 

pelo antecessor Marcelo Cri- 

vella, senão houverumacordo 
com a concessionária Lamsa 
para estabelecer um valor va- 

zoável, Desde abril, após uma 

audiência de conciliação no 
Supremo Tribunal Federal 

com o ministro Luiz Fux, pre- 

sidente do STE, foi fixada uma 
tarifa provisória de R$ 4 (nos 
dois sentidos da via) até a con- 
clusão de uma perícia judicial 
que apontasse q valor que de- 
veria ser cobrado com base no 

contrato de concessão. 

O relatório, ao qual O 
GLOBO teve acesso, ficou 
pronto no fim de novembro, 

Segundo os peritos, a tarita 

para reequilibrar o contrato 
a partir de janeiro de 2022 

seria de R$ 8,70, com igindo 

defasagens no preço cobra- 

do ao usuário, entre outras 
despesas. Além disso, seria 

necessário prorrogar a con- 
cessão, que vence em 2038, 

por mais 25 meses. 

Devido à pendência juri- 
dica, ainda não há prazo pa- 

rauma decisão final do caso, 
porque as partes fizeram 

perguntas complementares 
ao relatório. Somente de- 
pois danova rodadas com os 
peritos, prefeitura e Lamsa 

voltarão a Fux para uma ten 

tativa de acordo. 
As info rmações sobre va- 

lares constam de um relató- 

rio de 248 páginas produzi- 
do por especialistas da Asso- 
ciação de Alunos do Institu- 

to de Pós-Graduação e Pes- 
quisa em Administração da 
Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (AlumniCop- 

pead), em uma das ações 
que tramitam o no Tribunal 
de Justiça do Rio. 

LAUDO CUSTOU R5 179,2 MIL 
No do cCumento — Que CUS- 

| = pretery 

BRENO CAPVALHONS-- DRE 

Concessão na berlinda. À praça de nedãg a da Linha Amarela: pico do movimento foi em 20. quando 51, milhões de veleulos pagantes Crutaram a via 

OS NÚMEROS DA LINHA AMARELA 

Veículos que pagaram pedágio, ano a ano 
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O GLOBO 

da concessão, loram 22,7 mi- 

lhões. O pico ocorreu em 
2014:51,7/ milhões. 

Segundo as peritos. caso 0 

contrato previsse que o total 
de pagantes fosse levado em 

conta, aí sim caberia à redua- 

ção de tarifa para R$ 6,52 — 
valor menor do queos R$ 7,50 

cobrados antes da polêmica, 

mas acima dos R$ 4 celebra- 
dos no acondo como STE Seo 

total de pagantes fosse consi 

derado, a perícia indica a re- 

dução do prazo de concessão 
em nove anos e dois meses 
(outubro de 2028). 

— Se lor essa a decisão final 
(aumento do pedágio), vou en- 
campar à Linha Amarela, 

com adiferença que vou fazer 

o pagamento devido, A gente 
quer respeitar contratos— 
disse Eduardo Paes. 

A Lei das Concessões pre- 

vê que, caso 0 poder público 
retome o serviço antes do 

tim do prazo do contrato, 

deve ser paga uma indeniza- 
ção prévia e em dinheiro, 

Em nenhum dos 53 quesitos 

respondidos no laudo, as 

partes trataram de indeni- 
zações. Procurada, a Lamsa 

informou que não comenta- 

rá o tema, por ser à per icla 

uma etapa processual em 

andamento, 

Vice-presidente da Comis- 

são de Transportes da Câma- 
ra do Rio, o vereador Felipe 

Michel (PP) avalia que análi- 
ses feitas pela Controladoria 
Geral do Municipio (CGM), 
pelo Tribunal de Contas do 

Município (TCM) e pela CPI 
na Câmara dos Vereadores 

concluiram que a Lamsa teve 

lucros exorbitantes. 

— Essa proposta de R$ 8.70 
éabsurda. E impossivel admi- 
tir uma tarifa superior a co- 

brada pela Ponte Rio-Niterói 

(R$ 4,90). E apenas em um 

sentido — disse Felipe. 

POLÉMICA DESDE 2018 
Inaugurada em 1998, a Linha 
Amarela foi a primeira con- 

cessão de rodovias do Brasil 

com cobrança de pedágio. As 
disputas com a prefeitura co- 
meçaram em dezembro de 

2018. Alegando que um aditi- 

vo ao contrato, assinado Em 

2011, teria causado um preju- 

izo de R$ 250 milhões por 

obras que teriam sido super- 
faturadas, o então prefeito 

Marcelo Crivella tentou pela 

timeira vez suspender ado 

rança do pedágio, mas a de- 
cisão foi revertida na Justiça. 

Em janeiro de 2019, Crivel- 
lachegou a suspender um re- 
ajuste de tarifa de R$ 7,20 pa- 
ra R$ 7,50, mas teve de con- 

ceder o aumento depois de 

uma nova derrota da prefei- 
tura na Justiça. Em outubro 

de 2019, numa tentativa de tou R$ 179,2 milem hono- Sn 
rários, divididas entre as Es || ONDE A CONCESSIONÁRIA GANHOU OBRAS cs ONDEA CONCESSIONÁRIA PERDEU 

( 
Soh ORE id | suspender a cobrança, 0 ex- 

obrepreço Es »" Despesas que não estavam previstas gm 
- E = O F q t Í | Li 

pa e lhero: preta listas * Em algumas intervenções, a Linha Amarela cotou E NÃO EST contrato é foram executadas gerando prefeito recorreu à o di recÃ 
respondem a53 perguntas preços acima dos praticados pela prefeitura EXECUTADAS desequilíbrio contra a empresa troescavadeiras destruiram 
teitas pela prefeitura e pe- Valores cobrados a mais 

la concessionária sobre 
detalhes do contrato e de 

aditivos. A perícia gerou 

as cancelas da praça do pedá- 
gio, Com uma nova decisão 
judicial, porém, a Lamsa vol- 

touacobrar o pedágio. 

& Dosmobilização do 
pedágio em 2018 

(derrubada das cancelas) 

R$ 6,13 milhões 

& Implantação de 

baias de ônibus em 

Gardênia Azul 
R$ 13,3 milhões 

& Construção de um 
viaduto em Manguinhos 

O Instalação de painéis 
acústicos na Linha vetmeiia & Consirução de 

RS 8,4 milhões R5 Li milhão viaduto em 

planilhas, que formam O hovaalçade acesso do 6 Álargamento da Avenida Bonsucesso O isenções para a & isenção para motocicletas Em novembro do mesmo 

uma espécie de acerto de Wacom Art R$ 31,8 milhões pg De pro sem ano, houve mais um round, 
volcuros da familia O Resjustes atrasados DES H3 13,4 mi 

contas. Nelas, os especia- 

listas calculam, por exem- 

plo, que a Lamsa recebeu 
indevidamente R$ 428,1 
milhões Cem valores atuali- 
zudos) com sobrepreço 
(orçado acima daque k pra- 
ticado pelo poder público). 
Outras foram obras orça- 

das, mas que acabaram 
não saindo do papel, 
Por outro lado, a Lamsa 

também teve perdas por ar- 
Car Com custos ndo p FevIS- 

tos no contrato de conces- 
são, que foram maiores do 

que o valor que teria rece- 

bido indevidamente. Nes- 
se encontro de contas, a 

Rã 4,5 m 
& Construção de viaduto 

perde ceiado hip qu 

ES 11,6 milhõe 

Fanta: selatório do perícia judiela 

empresa teria que ser res- 
sarcida em R$ 383,9 mi- 

lhões. Nessa conta, estão 

reajustes que deixaram de 
ser concedidos, perdas pe- 
la suspensão da cobrança 

de pedágio em diversas si- 

tuações e despesas não pre- 
vistas em contrato, como 
isenções que passaram à 
ser dadas aos motacielis- 
tas, em 2017, e as concedi- 
das à chamada Familia 

R Alargamento da Ave nida 

Bento Ribeiro Dantas 
xl - pi om, 

o 15,6 Milhões 

Climpica, durante os Jogos 
de 2016. 

Os especialistas também 

concluíram que não há co- 

mo confirmar, pelo contra- 
to, que a Lamsa teve lucros 

acima dos previstos devido 

aoaumento do número de 

veículos que passam pelo 

pedágio, tese usada pela 

prefeitura para tentar re- 

duzir a tarifa, Isso porque a 
variação de tráfego não é 

Alargamento da 
Arenida Salvador 

Allende 

olimplca 

O Aberturas das 

cancelas 
E: E milhEs 
5.0 MIRO 

R$ 2.2 milhões 
R$ 189,1 milhões 

& Delasapem das 
taritas em 2021 
R$ TLB milhães 

RS 21.2 milhões 

avaliada pelo contrato, 
conforme prevê um dos 

aditivosaocontratoassina- 

dos com a Lamsa ao longo 
dos anos. 

USUÁRIOS AUMENTARAM 
"OG TA (termo aditivo, firma- 
doem junho de 2005, durante a 
gestão do ex-prefeito Cesar 

Maia) define à impertinén- 
cia de que variações em rela- 
ção à receita esti mada sejam 

Editoria de Árie 

consideradas como tatores 
de desequilíbrio da conces- 

são. Com isso, qualquer vari- 

ação menor ou maior não 
justifica desequilíbrio (...).O 
risco do tráfego passou a es- 

tar atribuido à concessioná- 

ria, dizum trecho do laudo. 
O tráfego pagante da Linha 

Amarela oscilou bastante. 

Mas, na maior parte dos anos, 
a total de pagantes só aumen- 
tou. Em 1998, primeiro ano 

Por unanimidade, a Câmara 

aprovou a encampação da 

via, À Lamsa, no entanto, 
manteve a cobrança com no- 

vas decisões favoráveis na 

Justiça. Um dos argumentos 

usados era que a prefeitura 
não havia indenizado previa- 

mente a concessionária pe- 

las perdas. Em setembro de 
2020, 0 pedágio voltou a ser 
suspenso par decisão do mi- 

nistro do Superior Tribunal 

de Justiça Humberto Mar- 
tins. Em abril, após uma reu- 

pião com Fux, foi fixada uma 

tarita provisória de R$ 4, 

Colaborou: Felipe Grinberg 

Po EE MM 
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VIK MUNIZ: 
NÓS, TUA CIDADE 

DE SALVADOR, 
TE BATIZAMOS 
VIK CARYBÊ VERGER. 

— Dequando em quando esta cidade 
— E, — 

sortuda recebe um E rnrDeico que vift 

mais baiano que os baionos, q ponto de 

não sober o que éelee o que é esta 

cidade. Foi assim com Carybé, foi assim 

com Verger e é agora contigo. 

Sorte nossa fer você aqui pra sempre 

encrostado nas ribanceiras do Carmo, 

no meio-da feira do povo, do teu povo. 

Feliz 60 anos, Vik Carybé Verger. 

São os votos da Dô e meus, em nome 

> dossoteropolitanos. 

| mano em” 
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Guaratiba, Barca da Tijuca Ondulação da sul Melhores du lfgudeste, com intensicade 
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CLIMATE 

Juíza solta policiais de UPP suspeitos de execução 
Cinco agentes foram presos após aparecerem, em redes sociais, fotos de homens que teriam morrido em 
confronto ainda vivos e algemados. Magistrada disse que PMs agiram em estrito cumprimento do dever legal 

VERA ARAÚJO 
var dageridngatoo come Em 

retome Lopes 
relnouontemaprisãodos 

cinco policiais militares sus- 
peitos da execução de dois ho- 
mens, depois que eles tinham 

sido rendidos, na tarde da últi- 

ma sexta-feira, no Andaraí, na 
Zona Norte do Ria, À magis- 
trada, de plantãona Central de 

Custódia, em Benfica, decidiu 
libertá-los durante a audiência 
de custódia, ocomidano fim da 

tarde de sábado. Em sua deci- 

são, ela entendeu que os PMs, 

lotados na UPP da região, agi- 

ramem estrito cumprimento 

do dever legal”. Ou ou seja, por 
serem policiais, não houve cri- 
me, pois eles teriam atuado no 
cumprimento da função. 

No documento, a juíza es- 
creveu:; “Portanto, não sendo 

a caso do reconhecimento, a 

priori, de infração penal, as 
prisões dos custodiados reve- 
m-se ilegais, razão pela qual 

relaxo as prisões dos custodi- 

ados”. Foram beneficiados 

pela decisão os PMs Bernar- 
do Costa De Azevedo, Mar- 

lon Henrique Souza Antu- 

nes, Anderson Ricardo Da 
Silva Giubini, Thiago Lira Da 

Rocha e Jonathan Silva. Ao 

Bim da audiência de custódia, 

os objetos dos acusados, que 
tinham sido apreendidos, fo- 

ram devolvidos. Em seguida, 

todos foram liberados. 
Os cinco policiais foram 

presos após prestarem depai- 

mentona Delegaciade Homi- 
cídios (DH), onde mantive- 
ram a versão apresentada na 
194 DF (Tijuca). Eles relata- 
ram terem sido atacados por 
criminosos armados na trilha 
da Rua Borda do Mato, en- 
quanto patrulhavam a região. 

Segundo os agentes, houve ti- 
roteio, e os dois homens mor- 

Seja em Deodoro ou em Ramos, 
o verão rima com piscinão 
Último domingo antes do início da estação teve calor e parques cheios 

NATALIA BOERE 
natalia boss ogia com br 

Dm um lado, o bom e velho 
(aliás, super enxuto) 

Piscinão de Ramos, na Zo- 

na Norte, que acaba de 
completar 20 anos em óti- 
ma forma. Do outro, à pisci- 

na com dimensões de res- 

peito do Parque Radical, 
em Deodora, na Zona Qes- 
te. que reabriu no sábado e 

já está com ares de point do 
verão. Por lá, a água é crista- 
lina e tem lugar para várias 

tribos: à do pedal, ado re- 
mo, ado carrinho de roli- 
mã,a das dancinhas do 
TikTok...O verão chega 

amanhã, às 12h59, jácoma 

temperatura alta (a máxima 
prevista éde 33 graus)e 
opções para o carioca mer- 
gulhar e se refrescar, 

A trilha sonora ontem em 
Deorodo era de charme, pilo- 

tada pelo DJ] Luiz Barros. 

contratado pela prefeitura 
paradar suingue ao domingo, 
O estudante Cláudio de Jesus, 

de 18 anos, dançava com oito 
amigos na beira da água. Eles 
contam com orgulho que a 
piscina é seu quintal. Che- 
gam em dez minutos a pé, 

— Foi bom reabrirem a 
piscina, para ajudar a ventilar 
acabeça. Na pandemia, fica- 
mos presos em casa com ca- 
lor. Vamos voltar sempre, 

ainda mais que estamos de 
férias. Lá em Ricardo de Albu- 
querque pagávamos R$ 10 
porcinca horas de piscina. 
Aqui, é grátis. 

Por enquanto, a piscina do 
Parque Radicalestá funcio- 
nando das Shás 16h, apenas 
aus sábados e domingos, 

com acesso limitado amil 
pessoas par dia, mediante 

apresentação do compro- 
vante de vacinação. Ficará 
fechada no fim do ano e re- 
tornará em 8 de janeiro. E 

permitido levar comida e 
hidas, desde que em em- 

balagens de plásticoe não 

alcoúlicas. 
Ontem, a pedagoga Adriel- 

leChuffte, moradora de Niló- 
polis, elogiava a organização 

ea segurança! do local (há 
guardas municipais e salva- 
vidas por toda parte) en- 

uanto lanchava com o mari- 
o, ofilho de 8 anos eum 

amigo dacriança, Eles ti- 
nham ido andar de carrinho 

de rolimã no parque. 
— E um espaço aoar livre, 

cercado por natureza, um 

refúgio da dia a dia, ótima 
opção de diversão gratuita. 

Paulo Fernando Marcondes Ferraz 
Seus velhos amigos e companheiros de Polo, entristecidos 
com sua partida, convidam para a missa de sétimo dia, a ser 
realizada na capela da PUC, dia 21 de Dezembro as 17:30. 

"3 Argemiro, Pio, Jose Antonio; Daniel e David; Wolff, Jose e 
Bemardo; Ruy e Rafa; William, Saul; Humberto, Humbertinho 

e Rodrigo: Bruno; Ronnie, Joao Paulo e Paique; Mario 
Roberto, JE e LC Paiva Chaves, Honorato, Gal. Jose Luiz, Gal 

Mourão, Sergio Villela; Mituca, Joao Francisco, Gabriel e 
Pedro, Luiz Mauro, Felipe e Guiga, Jimmy, Joao Afonso e 
Thomaz, Dantinhas, Jorge Rangel, Olavo e Sergio Alberto, 

Sergio Eskenazi, Simoneti, Renato Serra, Didi, Ze Luize PG. 

“IMAGENS QUE EMOLDURAM 

SENTIMENTOS. 
Aponta a cimgea do cobaias so OrCoda e conheça nois 
opções do moliuras pars aços Tunelses q robgicas ou 
acesse arondogelgiosos cglobo com br 

(=) PE =4: 333 da : 8º toira, | das ah às Ec 

reram a caminho do Hospital 

Federal do Andaraí. 
No entanto, após aocorrên- 

cia da 192 DP, fotos dos ho- 
mens algemadose ainda vivos 

começaram a circular pelas 
redes sociais. Em qutras ima- 
jobs 5 suspeitos já estão ba- 

dos e caídos numa região 

de mata. Após o depaimento 
na DH, os PMs foram presos, 
Em nota, à Polícia Militar 

informou que os policiais fi- 
carão afastados do serviço 
nas ruas, eque um Inquérito 

Policial Militar apura “indi- 

cios de homicídio e possi- 
veis desvios de conduta”, 

o = = =. = o ge = 

ce — a a + a cao 

Diversão eeniidê A psónaem Deodoro: o espaço poderá receber até m/| pessoas pordia, apenas nos frsde semana 

Com o verão chegando e as entusiasmada, por saberem 
crianças de férias, vai ser a que teriam um banho de 
melhor lugar para gastarem piscinade brinde: 
energia. — É um lugar bom de 
O ciclista André Luiz pedalar. É seguro, tem pis- 

Negro monte costuma pe- tas largas e estrutura, Como 

banheiro e bebedouros. 

Podendo entrar na piscina, 
virou o paraíso, 
No Piscinão de Ramos, O 

charme dá lugar a samba, 

pagode, pisadinhae forró. 

dalar com amigosaos fins 

de semana na Areade Pro- 

teção ao Ciclismo de Com- 
petição (APCC) do Parque 
Radical. Ele conta que a 

pedalada de ontem foi mais 

O GLOBO 
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Porlá, o clima é de pé na 
areia, caipirinha, água de 
coco e cervejinha, 

Jáno Parque Madureira, 

que passou a se chamar Par- 
que Mestre Monarca, em 

homenagem ao presidente 

de honra da Portela morto 
nodia 11, as cascatas ligadas 
também prometem fazer a 

alegria da criançada e ajudar 
adar um refresco no verão. 

Avisos Fúnebres 

e Religiosos 

ANUNCIE agora via 
Wratsápp ou Teiegram 
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Mal acabou e 

já deixou um 
gosti O qe 

quero mais 
Durante oito dias, 11º edição do Rio 

Gastronomia atraiu mais de 40 mil pessoas 
em sua volta ao formato presencial 

RIO 
GASTRO 
NOMIA 
CAROL LAPRA 
coroliia 2oppsfedgisão rpa cm dx 

O tempo firmou e o sol 

apareceu para fechar 
com chave de ouro o último 

dia do Rio Gastronomia, 

que voltou ao circuito pre- 

sencialem grande estilo, de- 
pois de uma edição virtual 

no ano passado. Durante oi- 

to dias, mais de 40 mil pes- 
soas passaram pelo Jockey 

Club para matar a saudade 

do maior evento do género 
no pais. O novo cenário, 0 
Pião do Prado, uma extensa 

área ao ar livre no meio das 

pistas de corrida sob os bra- 
ços abertos do Cristo Re- 
dentor, foi um sucesso e ga- 

rantiu conforto e segurança 

para quem está voltando a 
ocupar os espaços públicos. 

— Depois de tanto te mpo 

sem ir a eventos grandes, 
achei cespaço muito bacana, 

tudo bem espalhado e com 
opções bastante variadas de 

comida — elogiou a diretora 

de marketing Heloisa Daou, 
grávida de oito meses, que 

pisa para curtir o visu- 

al com o marido, André Se- 

queira, e o filha Tomás, de 4 
anos, do alto da roda-gigante 

— uma das sensações desta 
1 edição do evento, 
O público de todas as ida- 

des aproveitou para provar 
as delícias de restaurantes e 

bares concorridos da cidade 
por preços camaradas — 
desde hits de edições passa- 

das a quitutes E Cdsas ESTIE- 

antes, como QuiQui, Esca- 

ma e Yaya, além de bikes « 

trucks de doces e sanduí- 

ches — e curtir shows de 
grandes nomes da música 

brasileira, como Teresa Cris- 

tina, Diogo Nogueira, Geral- 
do Azevedo e Samba Inde- 
pendente dos Bons Costu- 

mes, que encerrou a progra- 
mação na noite de ontem 

comuma batucada das boas. 

— Morei e trabalhei muito 

tempo fora do Brasil e estive 
em muitos eventos de gas- 

aq E 

LER FERRO 

= Pes a a 
A meo re À 

Despedida com festa. Público aproveitou o lempo enso arado ra cidade para curbro Wtmo diado Rio Gastronomia 

tronomia. Esse é sem dúvi- 
dao maior e mais bem orga- 

nizado de todos. Estive na 

rimeira semana com meu 

ho de 3 anos e nos diverti- 

mos muito. E difícil reunir 
tantos nomes relevantes pa- 

ra falar e cozinhar juntos. 
Onde mais você pode pro- 
varacomida do Suk, restau- 

rante maravilhoso em Bota- 

togo, e do Guimas, um clás- 

sico da gastronomia cario- 

ca, em um só lugar? — exal- 
tou o chef do Lasai, Rafa 

Rio | 19 

Costa e Silva, eleito Melhor 
Chef no último prêmio Rio 

Show de Gastronomia, que 

comandou uma aula sobre 
produtos locaisontem, 

Osencontros com chelse 

especialistas foram, como 
de costume, uma ótima 

oportunidade para ver de 

perto grandes cozinheiras 
em ação, trocar figurinhas 

e degustar receitas prepa- 

radas por eles. Espalhada 
por dois auditórios, a pro- 

gramação reuniu nomes de 

peso como Claude Trois- 
gras, Katia Barbosa ea filha 
Bianca, Nella Garaventa, 

Elia Schramm, Morena 

Leite, além de convidados 
de fora do Rio e até interna- 

cionais, como a p aulista Ja- 

paina Rueda, à trente da 

Casa do Porco (único res- 
taurante brasileiro entre os 

50 melhores do mundo), a 

culabana Ariani Maloufe o 
português Diogo Rocha, 
uma estrela Michelin. 

— Ficamos muito felizes 

de Promover CS50 FeLENCONn- 

tro em torno da gastrono- 

mia, pilar ECO nômico Ltti- 

portante para a cidade do 
Rio de Janeiro — completou 
agerente de projetos especi 

ais da Editora Globo, An- 

dressa Amaral, 
O Rio Gastronomia é rea- 

lizado pelo jornal O GLO- 
BO, com apresentação do 
Senac RI, cidade-anhitriã In- 

vest.Rio | Prefeitura RJ, pa- 

trocinio master do Santan- 

der, patrocínio de Stella Ar- 
tois, Naturgy, Coca-Cola e 

Sebrae, apoio de Secretaria 

de Turismo Governo do Es- 
tado do Rio de Janeiro, Gos- 
to da Amazônia, Aspen 

Pharma, Amázzoni Gin, 

Agua Pouso Alto, Super- 
mercado Zana Sul, Sesc RJ, 
iFoade Loh. ticketeriaofici- 

al Ingresso Certo e parceria 
de SindRio. 

Voz das Comunidades distribui 
40 toneladas de alimentos 
Projeto Por um Natal Melhor entregou três mil cestas em mais de dez favelas 

FILIPE VILHON E LARISSA MENDENROS 
grindedoBogiaba dom de 

“ 
Á: vésperas do Natal, num 
PA cenário em que a fome 
voltou a ser realidade para 

tantos brasileiros, a ONG Voz 

das Comunidades se mabili- 
zou para distribuir 40 tonela- 

das de alimentos, no último 

sábado, a moradores de mais 
de dez favelas do Rio, A 16º 
edição da campanha "Por Um 

Natal Melhor” triplicou a me- 

ta estipulada e arrecadou três 
mil cestas básicas para ajudar 
famílias em situação de vul- 

nerabilidade social e insegur 

rança alimentar. 
A ação contou com a cola- 

boração de cerca de 90 volun- 
tários, organizados em oito 
vans, Que percorreram as co- 

munidades do Complexo do 

Alemão e da Penha. Com o 

volume de doações maior que 
o esperado, a distribuição de 

cestas básicas também aten- 
deu a Cidade de Deus, Vila 

Kennedy, Vila Vintém, Can- 

tagalo-Pavão-Pavãozinho, 
Rocinha, Providência, Maré, 
Jacarezinho, Morro da Fé e 

Morro do Urubu. 
Após quase doisanos de pan 

demia e aumento do desem- 

pregoço jornalista Rene Silva, 

fundador do Voz das Comumni- 
dades, diz que o cenário en- 
contrado nas favelas foi pior 

ue o do ano passado. Segun- 

de ele, a campanha precisou 
aumentar o número de pontos 
de entrega, de 24 para 32: 

— Vimos muita gente pas- 

sando fome, em extrema vul- 
nerabilidade, Pessoas que já 

precisavam de auxílio estão 

ainda mais necessitadas, e as 

que antes não precisavam das 

cestas agora contam com elas 
para se alimentar. Chamou 

muita atenção, quando che- 
gavamos para entregar o kit, 

OUTROS PROJETOS EM BUSCA DE DOAÇÕES 

Rockin Rio 
Emumaparcena com aONG Ação da 

Ciktadania, o festival promove a 

campanha do Natal Sem Fome. Até o 
dia 25, aqueles que realizarem doa- 

cões a partir de R$ 20 estarão con- 

correndo a um par de ingressos de 

gramado para a próxima edição do 
Rock in Ria, em setembro de 2022. 

Às doações são feitas por meio do 

site natalsemiome.org br/rockinno 

iFood 

A marca de alimentação deli- 

very instalou uma roda-gigante 
naLagoa Rodrigo de Freitas, 
paraarrecadar para doações À 

cada compra de Ingresso da 

cabine, R$ 10 serão revertidos 
para ajudar a Ação da Cidadania 
nocómbate à fome. Aatração 

estará aberta até o info de 

janeiro e funciona todos os dias, 

algumas pessoas dizerem que 
era muito, que só precisavam 

de um quilo de alimento por- 

que não tinham nada. 
O projeto Por Um Natal 

Melhor começou em 2005 

com 50 cestas arrecadadas. A 

iniciativa deste ano contou 

com a doação de cerca de 

L700 cestas básicas de em- 

presas parceiras do Voz das 
Comunidades. Além disso, 
300 kits foram doados por ar- 

tistas como Fábio Porchat, 

Marcelo Adnet e Preta Gil, O 
Bazar da Preta, promovido e 

organizado pela cantora, re- 

verteu parte das vendas para 

aação, Doações de pessoas fi- 
sicas anônimas também au 

mentaram e contribuiram 

pára superar a meta. 

MARCAS APOIAM 

Movimentos sociais, organi- 

zações, projetios e marcas 
também estão se mobilizando 

Shoppings 
Quem passear pelo Botalogo 

Praia Shopping, na Zona Sul, 
ou pelo Shopping Nova Améri- 
ca naZona Morte durante 

todo o mês de dezembro, pode 

conhecer a loja Beija-Flor. que 

funciona come um ponto de 

doação parao Natal sem 

Fome. Os valores serão rever» 

tdos para a compra de cestas 

para incentivar as doações. O 
Ação da Cidadania, que existe 

desde 1993, abriu seu imenso 

galpão, na Gamboa, na Zona 
Portuária, para o programa 

Natal Sem Fome, que mobili- 

zou 300 instituições sociais do 
estado do Rio em busca das 30 
mil cestas de alimentos doadas 

pela campanha. Este ano, O 

Natal Sem Fome superou a ar- 
recadação de 2020e 2021 com 
quatro mil cestas a mais. Mar- 

cas como iFood, Rock in Rio e 

Smarthit entraram na lista de 
apoiadores do programa, 

basicas, e 05 doadores pode- 

rãoescolher camisetas da 

campanha. 

Corrente do Bem 

Desde 2010, a ONG promove 

doações natalinas em comuni 
dades carentes do estado, Está 

aceitando alimentos, brinque- 

dos. roupas. fraldas eleite. Ha 

seis pontos de coleta, À organi- 

Solidariedade, Voluntária da Vos da Comunsiade entrega 

Da mesma forma, o Movi- 
mento União Rio distribuiu 

mais de 11 mil cestas de ali 

mentos para 69 instituições. À 
iniciativa faz parte da campa- 

nha natalina do projeto. A doa- 
ção atenderá a aproximada- 
mente 44 mil familias de di- 
versas áreas do estado. 

Apesar da crise provocada 

pela pandêmica de Covid-l9 
ter respingado na arrecada- 
ção de doações, movimentos 

sociais conseguiram atingir à 

meta com a ajuda de tercei- 

ros, como a Campanha Natal 

zação tambêm aceita doações 

por pix (correntepeio- 

bemttgmail com) e conta ban- 

caria (Hau/ agência: 0304,/ 

conta corrente: 02999-4) 

Fraternidade sem Fronteiras 
A organização humanitária 

está com campanha para arre- 

cadação de alimentos (feijão. 

arroz, macarrão, fannha e 

cesta básica à famíla em situação de me nerab idade 506 a! 

do Rem, da Cruz Vermelha no 
Rio. Eles distribuíram refei- 

ções e brinquedos para mora- 
dores em situação de vulnera- 
bilidade, que moram em abri- 

gos ou que vivem em ocupa- 
ções da cidade. Ao todo, 450 
pessoas foram atendidas. 

— Nós até ultrapassamos a 

meta queestava previstacom 
a ajuda de pequenos em- 
preendedores. Com 559, 

conseguimos pensar em con- 
tinuarmos em 2022 —proje- 
ta Vitor Marcelo, presidente 
da Cruz Vermelha no Rio, 

iuba); roupas femininas e 

masculinas; medicamentos 

(anbinilamatórios, analgési- 

cos e antitérmicos). e mater» 

ais comoataduras, gaze e 

esparadrapo. Às doações, 

destinadas a pessoas emsilua- 

cão de vulnerabilidade social 

podem ser entregues no Cen- 

trode Acolhimento Referência, 

na Rua do Senado 52, no Cen- 

tro.das 9has 16h 
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Leitores 
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Bola fora 

Quando se lê a carta de um 
leitor insinuando que 

rubro-negros não deveriam 

votar em Lula por conta de 

uma fala do ex-presidente 

fazendo analogias 
futebolísticas desfavoráveis 

ao Flamengo, dá vontade de 
chorar. Desemprego. inflação e 
tome campeando, a 

democracia 50b risco. 0 meio 

ambiente sendo devastado, e a 

preocupação é para quem o 

candidato torce ou deixa de 

torcer no futebol? 

Francamente, isso explica 
murto do momento lamentável 

que o pais vive. 

VERA LUCIA MATTOS 

RO 

Futebol S.A. 

A compra do Cruzeiro pelo 
ex-jogador Ronaldo Fenômeno 
deve ser o início de uma 
revolução no futebol nacional. À 

transformação em empresas 

dos times de futebol brasileiros, 
como já ocorre em todo o 
planeta, pode nos tornar 

novamente uma potência 
mundial do chamado esporte 
bretão, face ao potencial da 
nossa juventude. 

JOSÉ DE ANCHIETA Nº DE ALMEIDA 
RO 

Está de parabéns o jogador 
Ronaldo Fenômeno por 

compraro timedo Cruzeiro, 

tornando-se acionista 
majoritário do clube. Gol de 
placa! No entanto, fica uma 
pergunta que não quer calar; 

ele não deveria também dar 
uma ajudinha ao São 
Cristóvdo, clube que o revelou 

noano de 1993? 
WILSON LONGUBLNCO O 

Ro 

Sem educação 

Inacreditável, Lendo O GLOBO 
de domingo, fiquei estarrecido 

com a entrevista do prefeito do 

Rio de Janeiro, Eduardo Paes: 
nem uma linha sobre educação, 

Quase uma página e meia de 
matéria e não há nada a 
apresentar. Depois de duas 
gestões na Prefeitura, Paes 
(que ao final desta completará 

IZ anos à frente da 
administração do Ric) não 
conseguwu regulamentar um 

plano de carreira para o 

magistério municipal, as 

escolas estão caindo aos 

pedaços, 0 ensino está cada ver 

mais precarizado etc. Muita 

burocracia e pouca pedagogia, 
muita falsa meritocracia e 

púuca aprendizagem. Em 

educação, não é preciso 
reinventar aroda. Menos 

visibilidade e mais ação: ouça 
mais os professores, 

RENATO ALVES RARRODO 
Ro 

Camaleão político 

Animais se tornaram símbolos 
dos partidos norte-americanos, 

identificando democratas é 

republicanos, há mais dem 

século. O primeiro é 
representado por um burro, & o 

segundo, por um elefante. Um 
dia isso foi considerado ofensa 
Mas até hoje são usados em 

campanhas de cancidatos dos 

dois partidos, tanta por suas 

qualidades, por apoiadores, 
quanto por seus defeitos, pelos 
opositores. O camaledo, no 

NOVO APLICATIVO O GLOBO 

Segenda-teca 20122021] O GLOBO 

o ACERVO 

Ó Multidões na parada de Natal 
| Mame  Eventocraco pao GLOBO promovia desfiles pela cidade 

Brasil de hoje, 8 0 simbolo de que, depois de Pazuello, não encomendar e elaborar um 
todos os partidos. Paravencer seria possível um ministro da plano de governo perfeito, 
as eleições, todos mudam de Saúde pror. mas Queirogaacada para dizer queé seu? 
cor. E fazem pacto como diabo. diasesupera Áge como um Vamos aguardar. 
se preciso for. idedlogo de direita subserviente  ARCANGELO SPORCIN FILHO 

NILA MARIA DO CARMO SIQUEIRA do pseudopresidente adotando  shopauLo,5P 

RIO o lema do anterior: “um manda, 
o outro obedeçe” Sua postura é 

inadequada para um médico, i 
Nome aos bois visto que há muito ele deixou de Cidade fantasma 

agir com a dignidade necessária Tenho acompanhado as 

Durante a última sessão de para o exercício da profissão, iniciativas da Prefeitura no 
2021,05 ministros do STF Fuxe | marchou indelevelmente seu sentido de criar condições para 

Barroso mandaram, semciaro curriculos rasgouseudiploma revitalizar a área central do Rio 
nome, recados para à 
presidente Bolsonaro e seus 

Virou um mero repetidor das 

sandices do regacionista már da 
de Janeiro, Porém, só acredito 

no sucesso de tal iniciativa se 

atos antidemocráticos. Na República houver uma retomada 

minha visão. deveriam ter dado FRANCISCOL LIS&OAGUIMARÃES consistente do crescimento 

nome aos bois Bolsonaróvem mm econômico do pais. O Centro do 
se mostrando incorrigivel nos Rio espelha com fidelidade o 

seus atos. À população tem que caos em que seencontra O 

saber quem sãoosinimigosda Abobrinha Brasil. Parece uma cidade 

democracia, quem atuou e atua fantasma. Pesquisando 

de forma a perpetuar a Covid Os pretensos postulantes ao anúncios de venda de imóveis, 
Não se pade mais tapar 050! cargo de presidente do conclui que, dada a situação do 
coma peneira, Brasildevemser adeptos das pais, 05 donos de imúveis na 
MILTON MONÇORES VELLOSO abobrinhas. Até agora só região estão viajando na 

RIO dizem abobrinhase gostam de maionese. Preços absurdos, 
sair em fotos. Não apresentam — quechegam amais de 100 % 

um programa de governo do valor real, Esta ganância só 

consistente, com as dificulta o projeto, uma vez que 

Queiroga verdadeiras prioridades do acham gue 0 gúverno irá 

Acadadia Marcelo Queirogame país Será quenão apresentam patrocinar as benesses. 
impressiona mais, porque ainda não encontraram mA DESSA DODDE 
negativamente. Eu imaginava o marqueteiro certo, para RO 

Anova versdo do app | Comoravegar ho Ponto 

oferece funções que Atelainicial destaca o Em Editorias. Publicado a partir 
facilitam a navegação, conteúdo on-line que pode o leitor consegue acessar das 6h, desegundaa 

além de unir todo ser atualizado suas seções preferidas | relacionada Chidetedd |] Sexta, comanálisos é 

Bien D informações sobreo 
principaltemado dia 

oconteido on-line 

eimpresso, Baixe 

agoraou atualize Em Biblioteca. as matérias Agelicar no simbolo, o leitor 
o aplicativo disponivel salvas do aplicativo ficam pode salvar uma matéria Como ouvir 

na Apple Store e no guardadas para lertura posterior Está disponível 
Google Play nosite do GLOBO 

e nas plataformas 

Em Banca, o leitos pode Ba O time de colunistas de podcast 

baixar a edição impressa em do GLOBO está reunido em 
duas versões: jornal e texto ad um único lugar no app unir 

Menu de a o 

navegação 

HÁ 50 ANOS 
Nova ordem monetária internacional 
SAS 

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES 
CONSULTE COMDSÇÕES DA OFERTA NO SITE CLIREOGLORO Dl A 

Hospede-se de frente 

Clube 
O GLOB 

Della Mto erros, o 0h CLONO: 

para a Barra da Tijuca Pra ORAR RAGUISL, IANO PINAANIRA 

uma minicozinha 

15% commicro-andas, 

descunto minibar; cafeteira 

e outros contortos. 

0 Apart Samba Háainda banheiro 
Rio Convention, locah- privativo, lounge 
zado em Jacarepaguá comsota, TVacabo, 

comumabelavistapara cofre arcondiciona- 

aBarradaTijuca.ofere-  doevaranda Tudo 

Comida japonesa que celtmidedescorto  hápoucosmeiros | As boas vibrações do du o. paraassinanteOGLOBO doRiocentro onde E 

aguça todos os sentidos | emsenasnabana  ocoremaversos reggae para abrir 2022 
temporada. Naalta, a eventos; daCidade 
oterta é de 10% OFF. do Rock e do Agro 

15% carteirinha do Clube Despaçocontêmapar-  portode Jacarepa- 50% on" (2021):0 lança- 

(fissca oudigitalna tamentosamplosebem guá.Saibamais mento é recheado 
çãs validade), Mais do equipados: todos com nositedo Clube smannro de parcerias, como a 

que um restaurante. faixa "América vi- 

mm do) FS tara o Mandarim se propõe ——— AbandaNatiruts  braícomo jamaica- 
Mandarim, nafGávea, aser uma viagem seapresentanaFund-  noZiggy Marley 

oterecelSdedesconto sensorial mspirada nos ção Progresso, na Lapa, (filhode Bob Marley) O Ministro Delfim Neto em entrevista exdusiva à O 
no total da conta para tundamentos milena- nos dias le lSde eaatriz mexicana GLOBO anunciou as vantagens que o Brasil terá coma 
assinante OGLOBO À res da cultura oriental janeirocomingressosa deorigem indígena nova ordem monetária internacional: "Nossos 
oteriacvalidadesegunda  Dosarmtepastosá 50% OFFparaassinan:  Yalitza Aparício exportadores sabem que levam agora uma vantagem 
aquinta e aos sábados patisserie, passando tesOCLOBO Oreggae Carlinhos Brown de 16" ou 17, com relação aos seus competidores 

edemingos, Se de pelo festival japonês, dogrupo. amelhor eabanda Melim japonêses, uma vantagem de 14, ou 15, com relação 

meio-diaás 16h Eprecico intenção é entregar pedida para iniciar tambémestão aos alemães euma vantagem de 8 a 9, com relação 
fazer reserva pelositeda  umagastronomia que 2022 em alto astral, entre as parcerias. aosdemais países da Europa Ocidental” "Devemos 

casa, devido aos protoco- despertaossenhdos será embalado pelas Confira detalhes do estar preparados, portanto — disse o Ministro — para 

losde sepurançadianteda  epermitemomentos cançõesdoalbummais  repertórioedaoter- agredir o mercado internacional e conseguir em 1972 

Covid-19,e apresentar únicos de prazer recente, “Good Vibrati:  taemnossosite uma exportação entre 3,3 e 34 bilhões de dólares” 

TERIAC LOTOFÁCIL (concurso 2401;14.5,679.10. 1112 1516192022 23. QUINA (concurso E 734]; 26, 27.29, 74, 77 MEGA-SENA (concurso 2 419):2834 38 47.51 LOTERIAS y qu 
Daio deve checa! da mesollades famintos com apés cins obcigis e noite ds CEF posque comes hours da factuissetia cla jo rralloco sómarea ag vá usticades design ousa cagar rá fem da certo pula DEF. godem men tosimente criar detisacos. 
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NEGÓCIOS:.LEILÕES 
JOÃO EMÍLIO 
Pier Nutuante, 
equipamentos 

E FEICUbOS 

HO 

O: mento das vendas 
on-line de computa- 

dores é outros produtos 

de informática tem sido 

destaque no e-commerce 

brasileiro, impulsionado 

pelas restrições sanitárias 

impostas pela pandemia. 
Depois do boom de pedi- 

dos em 2020, 0 segmento 

manteve o faturamento 

via internet em alta no 
primeiro semestre, avan- 

cando 6% em relação ao 

mesmo periodo do ano 
passado, de acordo com 

a última edição do Ebit/ 

Nielsen sobre comércio 

eletrônico. Ao todo, de 
janeiro a junho, a receita 

do varejó digital atingiu 

E OFFICE IMPULSIONA 
VENDAS DE COMPUTADORES 

A comercialização dos equipamentos de fabricação nacional aumentou 

17% no ano na comparação com 2020, segundo dados da Abinee 

seu maior patamar histó- 
rico: R$ 53,4 bilhões — 31% 

acima da observada no 

primeiro semestre de 202 

A importância da infor- 

mática no resultado do 

e-commerce é atestada em 

outros estudos realizados 

aolongo da pandemia, como 

o do Ebit/Nielsen refe- 

rente do segundo Lrimes- 
tre de 2020, No período, 

que respondeu pela maior 

parte dos R$ 38,8 bilhões 

de receita das vendas 

on-line do comércio no 

pri-meiro semestre, O 

segmento de computa- 

dores e itens afins teve 
faturamento 101% acima 

do observado entre abril 

e junho de 2019. Também 
na comparação com os 

três meses do ano anterior, 

o número de pedidos de 
materiais de informática 

cresceu 34%, v o tiquete 

médio, 50%, chegando à Rá 

&40,0 mais alto dentre os 
12 segmentos estudados no 

levantamento. 

O aquecimento do mer- 

cado on-line de informática 
teve seu ponto mais alto nós 

meses que se se- guiram 

à eclosão da pandemia, 
segundo afirma o CEO do 

Saldão da Informática, Roni 

Gerwer. Com centro de 

distribuição em Baruerl, nã 

Grande São Paulo, act impresa 

é uma das que despacham 

computadores para inter- 
nautas de todo o país. 

— Os adultos tiveram que 

trabalhar em home office, e 
as crianças também preci- 

saram do computador para 

continuar estudando em 

casa. Isso perou necessidades 
e fez aumentar a demanda 

por novos equipamentos. 

Issoocorreu em muitas resi- 

dências — resume Gerwer, 
destacando que desktops & 

notebooks voltaram a ser 

imprescindíveis na vida 
doméstica, depois de ter sido 

trocados pelos smartphones, 

que se mostraram inadequa- 

dos como ferramentas de 

uso continuo para otrabalho 

cestudos on-line. 

NOTEBOOKS 
NA LIDERANÇA 
As vendas de computadores 

de mesa, notebooks e tablets 

fabricados por indústrias 

nacionais encerram 2021 

com faturamento de 

R$ 47,2 bilhões, aumento 
de 17% em relação a 2020. 

Os dados são da Associação 

Brasileira da Indústria 

Elétrica e Eletrônica 

(Abinee), que contabiliza 

a comercialização de 

6,8 milhões de notebooks, 

carro-chefe do segmento, 

com 35% a mais de 

vendas na comparação 

com o ano passado. 

CAÁEITA AN TRCRESEPE 

DE TE vencidas no ano 

Mesmo com às preços dos 

computadores em alta, por 
conta da política cambial, 

à procura aumentou 100% 

no Saldão da Informática 
nos primeiros scis meses 

da pandemia. Segundo 

Geswer, a demanda agora 

se estabilizou, crescendo 
entreiçõe zçãao mês. Ele 

informã que o site atende 

a mais de 2,5 mil pedidos 

mensais de notebooks, que 
são preferidos em função 

da portabilidade. Parte da 

demanda pór computado - 

res é alimentada também 

pela difusão dos games, que 

exigem máquinas possan- 

tes, de R$ ;mila R$20 mil, 
ao passo que modelos bási- 

cos de desktop saem em 

tómo de R5 2 mil é de note- 

books, de R$ ymil 
Na Ibyte, que opera três 

centros de distribuição no 

Nordeste e também vende 

on-line para todo o Brasil, 

o crescimento da venda de 

computadores foi acom- 

panhado do aumento de 
15% na procura por acessó: 

rios como dispositivos de 

armazenamento, placas 

de video e fones de ouvido, 
dizo diretor de Marketing, 

Nelson Gurgel. 

Para dar conta do au- 

mento da demanda em 
decorrência da pandemia, à 

empresa apostou em tecno- 

logia, logistica e meios de 
Papa TN, DIETA Entregas no 

mesmo dia emalgumascida- 

dese parcelamentos deatéz4 

meses no boleto bancário é 
no Pix. A proposta craajudar 

deliente a não comprometer 

olimite do cartão de crédito, 
— AS pessoas passa- 

ram à comprar mais pela 

internet, tanto pela prati- 

cidade quanto pela segu- 
rança. Temos investido 

para evoluir, e o resultado 

toi visto na Black Friday: 

qualificamos nossa equipe 
COTIA foco no E-LOMPREIco É 

nã performance dos canais 

digitais e tivemos aumento 

de 107% nas vendas on-line 

emrelaçãoàs doano passado 

— afirma o diretor da Ibyte. 

Eleadiantaque a empresa 
vai lançar um app de aten 

dimento como parte do 

investimento em tecnólo- 

gia digital, para triplicar o 
volume de vendas on-line 

A publicação de Negúcios 

& Leilões retornará no dia 
10/01/2022. 

Ano termina com bons 
resultados para leilões 
Formato on-line impulsionou os lances virtuais e 

aumentou o número de interessados nos pregões 

qo vai termi- 

nar com bons resul- 

tados para o mercado de 
leilões de imóveis, velcu- 

los e obras de arte, com 

aumento da oferta de bens 

e de participantes, Uma 
das explicações está na 

própria pandemia. Com 

pregões realizados de 
forma 100% on-line, as 

pessoas passaram a fazer 

lances virtuais. 

Para Roberto Haddad, 
especializado em obras 

de arte no Rio, 2021 foi 

tão bom quanto 2020. Os 

leilões ocorreram de forma 

virtual, com lances on-line 

ou pelo telefone, Neste 
ano, a casa voltou à rece- 

ber captação presencial de 

peças, suspensa no periodo 

de isolamento social, 
— A captação presencial é 

importante porque muitas 

pessoas preferem entre- 
gar suas peças cm mãos 

ao próprio leiloeiro. Isso 

dá mais confiança a clas e 

açaba nos permitindo uma 
oferta maior é melhor de 

itens para 08 pregões — 

explica Haddad. 

Po segmento de imúve IE, 

Leona rdo Schulmann cre- 

dita o sucesso ao aumento 

de pessoas que descobri- 

ram as vantagens de parti- 

cipar de leilões on-line. 

Os lotes na Zona Oeste € 
no subúrbio e os prédios 

no Centro fóúram os mais 

adquiridos por cons- 
trutoras e investidores, 

respectivamente. 

— Temos uma demanda 

reprimida. Durante a 
pa ndemia, muitas pessoas 

evitaram gastar dinheiro 

com viagens e outras coisas 
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Destaques. 
Obras de 

arte, imóveis 
E veiculos 

fes nim às mais 

negociados 
em 2071 

e pouparam para investir 

emimóveis— digele. 

A oferta e demanda nos 
leilões do veiculos também 

cresceram, ressalta Ro- 

gério Menezes. Alé agora 

foram 9,4 mil veículos 
vendidos contra dez mil 

noáno passado. Oleilociro 

investiu cm equipamentos, 

sistemas de transmissão € 
links de internet para apri 

morar os pregões on-line 

e ao vivo. O número de 

cadastrados na plataforma 

de leilões passou de três 

mil para iço mil 

— Houve procura maior 

por carros usados, em 

função do aumento do 

preço dos zero Eme da fila 
de espera nas concessioná- 

rias. À crise econômica c o 

crescimento do trabalho 

informal também contribu- 
iram, pois muitos motóris- 

tas de aplicativo buscam um 

automivel para trabalhar. 
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O RENÚNCIA MO REINO UNIDO 

Ministro deixa cargo e agrava crise 
NAWEs  Saidade David Frost comp icapoverro de Boris Johmsan globo/36WigmbMm 

GUINADA À ESQUERDA 
Gabriel Boric é eleito presidente do Chile 
com maior número de votos da História 

Euforia nas ruas. Milhares de jovens chilenos tomaram centro de Sanbapgo para celebrar a elesção de Gabriel Borie como novo presidente do país emciima de festa e alvo pe o que muitos consideraram um rgca real de volta do passado 

JAMAÍMA FIGUELEEDO 
januira higosirs do igiato cum de 

ques amplamente as 

E xpectativas Rods OUTRAS 

tas da esquerda chilena, o de- 

putado e ex-líder estudantil 

Gabriel Boric, de apenas 35 
anos, tornou-se ontem o pre- 

sidente eleito mais jovem do 
Chile nos séculos XX e XXI, e 

também, como respaldo con- 
tundente de 4,6 milhões de 
eleitores, o mais votado na 

História do país. 

Nunca antes no paisum can- 
didato que ficou em segundo 

lugar no primeiro turno ven- 

ceu no segundo. Boric conse 
guiu, ainda, superar os votos a 
tavor de uma nova Constitui- 

ção, no plebiscito de 2020. 

Num resultado que trouxe 
àmemária o plebiscito que 

marcou o começo do fim da 
ditadura de Augusto Pino- 
chet (1973-1990), em 1988, 

o candidato da coalizão 

Aprovo Dignidade — inte- 
grada pela Frente Ampla, de 
Boric, eo Fartido Comunis- 

ta — obteve 55,87% dos vo- 

tos válidos, contra 44,13% 
do candidato de extrema di- 

reita José Antonio Kast. 

No plebiscito de 2020. vo- 

taram cerca de 7,5 milhões 
dechilenos, contema parti- 

cipação superou 8 milhões, 

ficando em torno de 55% 
(no primeiro turno, em no- 
vembro, foi de 47%), a mais 

alta desde que o voto deixou 

de serobrigatório, em 2012. 
Pouco depois da confirma- 

ção oficial do triunto, milha- 

res de jovens invadiram as ru- 
asdo Centrode Santiago, para 
celebrar a eleição do novo po- 

verno, que sucederã o do con- 
servador Sebastián Pinera. 
“Venceu a esperança”, disse- 

ram vários dos aliados do pre- 

sidente eleito a meios de co- 
municação locais. 

“NÃO AO FASCISMO" 
No plebiscito sobre a conti- 

nuidade do regime militar, o 

“sim” atingiu 44,01%, e 

“não venceu com 55,59%. 

Em palavras da analista politi- 

ca Marta Lagos, diretora da 

Latinobarômetro, “no segun- 
do turno instalou-se a dicoto- 

mia do plebiscito, e o resulta- 

do foi o mesmo”. 

— Foi um não ao fascismo, 
ao que Kast mostrou na pri- 
meira etapa da campanha. À 

moderação posterior não 

convenceu — afirma Lagos. 
Entre o primeiro e o segun- 

do turno, a participação elei- 

taral aumentouem torno de 4 

pontos percentuais, 0 que re- 

presenta cerca de um milhão 

de eleitores. A grande maioria 

optou por Boric, na visão de 
analistas locais, como um vo- 

to de temor ão que Kast, opo- 

sitor, por exemplo, do casa- 
mento gay e da legalização do 
aborto, poderia representar 
para o futuro do país. 

Em sua conta na rede social 
Twitter, o candidato da direita 

ralical foi elegante na derrota. 

Reconheceu a vitória do ad- 
versário e confirmou ter se co- 
municado com Boric “por seu 

grande triunto” . “Desde hoje, 
ele é presidente doChilee me- 
rece todo nosso respeito euma 
colaboração construtiva. O 

Chile sempre está primeiro”, 
escreveu Kast. 
Em conversa telefônica com 

o presidente Pihera, o presi- 
dente eleito afirmou que daria 
“o melhor de mim para enca- 

tar este tremendo desaho . A 

ligação da presidente no cargo 
para o presidente eleito é uma 

tradição da política chilena. 

Pifiera, cujos aliados apoiaram 
Kast, disse a Bonic que “todos 

esperam muito de você, os que 
o votaram e os que não tam- 
bém, Depois, o presidente pe- 

diu “prudência” ac eleito. 

PRIMEIRO DISCURSO 

Boric fez oprimeiro discurso 
depois deeleito diante da mul 

dão reunida no Centro de 

Santiago. Abrindo o discurso 
com uma saudação er mapu- 

dungu, a língua dos mapuches 

que formam “este lugar que 
chamamos Chile”, ele defen- 
deu a imprensa livre, os direi 

tos humanos e as mulheres: 

O RESULTADO FINAL 
Dianteira de Boric foi de quase 12 pontos 

REGE SC A E 

53,9% 
DOS VOTOSVÁLIDOS 
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Q 
“Serei o presidente de 
todos os chilenos e 
todas as chilenas, 
Vocês serão 

protagon istas 

Gabriel Boric. presidente eleito 

— Serei o presidente de to- 

das os chilenos e todas as chi- 
lenas. Vocês serão protagonis- 

tas do nosso poverno — disse, 

enquanto uma multidão gri- 
tava “Justiça, verdade, não à 
impunidade”, — Que nunca 
mais tenhamos um presiden- 

te que declare guerra à seu 

próprio povo, 
O presidente eleito doChile 

toi belicitado pelos cheles de 

tado Pari Tão ARA 

44,1% 
DOS VOTOS VÁLIDOS 

Estado de Argentina, Equa- 
dore Uruguai, entreoutros. O 

presidente brasileiro, Jair Bol 

sonaro, não tinha se pronun- 

ciado até a noite de ontem, e 
Nicolás Maduro, da Venezue 

la, expressou sua satisfação 

retuitando mensagens de eu- 
foria pelo resultado da eleição 

chilena. O ex-presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva parabeni- 

zou Boric em sua conta na re- 
de social Twitter, c escreveu 

que “ficou feliz por mais uma 

vitória de um candidato de- 
mocrata e progressista na 

nossa América Latina, para a 

construção de um futuro me 

lhor para todos”. 
Boric também fox ocandida- 

to mais votado no exterior, 
com mais de 80% dos sutfrági- 

os. Na Grande Santiago, o pre- 
sidente eleita venceu em am- 

plos setores, sendo derrotado 

par Kast apenas em bairros de 
classe média alta e alta, 

No primeiro turno, Kast, 

de 55 anos, ficou em primei- 

ro lugar, com 27,9% dos vo- 
tos, contra 25,8% de Boric. 

— Somos novas gerações 

Cue entram tia política Con 

as mãos limpas, o coração 

quente, mas com a cabeça 
fria — declarou Boric, após 

votar na região de Punta Are- 
nas, no Sul do Chile. 

Kast, que votou na região 

rural de Paine, onde mora, 

nos subúrbios da capital, ha- 
via antecipado uma eleição 

“estreita” e voltou a dizer que 

oresultado poderia ser defimi- 
do pelos Conselhos Eleito- 

rais, caso algum dos candida- 

tos peça uma revisão. Contra 

riando a maioria das pesqui- 
sas divulgadas nas últimas se- 

PRid 
OQREDEL 

REUTERS 

manas, porém, a diferença a 
favor de Boric foi ampla, de 
quase 1? pontos. 

FUTURO GABINETE 
Uma das incógnitas a partir 

de apora é que partidos da co- 

alizão esquerdista e outros 
que apoiaram a candidatura 

de Kast, entre eles o Partido 

Socialista, terão mais peso na 

formação do futuro governo. 
As demandas da sociedade 

chilena são amplas e variadas, 

e incluem questões como a 
recuperação da economia, se- 

gurança, controle da inflação, 

melhora da educação e do sis- 
tema de saúde público. 
Na visão de Guillermo 

Holzzman, professor da Uni- 

versidade de Valparaiso, 

“existem muitas dúvidas so- 
bre o futura gabinete é qual a 

relevância de cada um dos 

atores políticos”. 
— Boric tem 35 anos e pou- 

ca experiência, Ele não tem 

experiência sobre como ad- 

ministrar o país — frisou 
Holzzman. 

Parao professor de Valpara- 

iso, também é importante fi- 
car de olho na oposição, que 

estará dividida entre a extre- 

ma direita que lidera Kast e 

uma direita mais moderada, 
embora o tenha apoiado. 

Boric povernará sem maio- 

ria no Congresso eleitoem no- 
vembro, no qual a oposição de 

direita já antecipou que lutará 
por uma agenda conservado- 

ra. O presidente eleito pediu 
uma “transição li mpa e com 

respeito”. Os primeiros gestos 

de Kast, que loi pessoalmente 

ao comando da campanha de 
Boric, foram positivos. 
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PERFIL 

Gabriel Boric / PRESIDENTE ELEITO DO CHILE 

Na campanha, ele moderou posições em busca de 
grandes acordos, mas inexperiência, radicalidade 
de aliados e economia são grandes desafios 
ANDRÉ EC EA DE aveiro dchia de Degisdo dom de 

Ex-líder estudantil 
fá de rock promete 
governar como 
esquerda moderna 
Ss a eleição no Chile aconte- 

cesse um ano antes, Gabri- 

el Boric não poderia concor- 

rer. Assim como no Brasil, pa- 
ra presidir o pais é necessário 
ter no minimo 35 anos, e ele, 

que nasceu em 1986, só pas- 

sou do sarrafo etário no dia |! 
de fevereiro deste ano. 

Até há poucos meses, mui- 

tos entendiam que Boric era O 
grande favorito para se tornar 
o novo ocupante da Palácio de 

La Moneda. A imagem do can- 

didato se harmonizava com à 
narrativa de que, desde as 

grandes manifestações de 

2019, 0 pais vivia uma impará- 

vel onda progressista e libertá- 
ria, e a direita encontrava-se e 

desarticulada e frágil. 

Jovem, ligado a causas fe- 
ministas e ambientais, 

oriundo do movimento es- 

tudantil, fã de rock e torce- 

dor fanático do time de fute- 
bol da Universidade Católi- 
ca, o deputado e agora presi- 

dente eleito pode ser consi- 
derado um primo mais ve- 
lho dos jovens manifestan- 

tes em seu frescor, 

idealismo e contradições. 

Foi a súbita ascensão de 

José Antonio Kast, com à 

possibilidade de um candi- 
dato de direita mais radical 
do que qualquer outro des- 

de a redemocratização ven- 

cer as eleições, que aproxi- 
mou Boric, em imagem e 

conteúdo de um político 
tradicional, 

Se, até o final do primeiro 

turmo, ele usava 0 vocativo 
“companheiras e companhei- 
ros” em seus discursos, no 5e€- 

gundo turno passou a dizer 

“chilenas e chilenos” Se antes 
trajava camisas de botão do- 
bradas nos cotovelos, com 

uma tatuagem nó antebraço à 
mostra, passou a usar paletó. 
Se antes enfatizava a necessi- 

dade de “translormações es- 

truturais profundas”, no se- 
gundo turno prometeu pro- 
múver “as mudanças que o 
Chile precisa”. 

QUATRO PROMESSAS 
Já havia diferenças entre Boric 

e setores radicais da esquerda. 
Em julho, quando visitou pre- 
sos idas manifestações de 2019 
— considerados pela militân- 

ciamais ferrenha “presos poli- 
ticos” —, recebeu um tapa de 

um dos detidos, em cena pra- 

vaca em video, 
O reposicionamento foi ta- 

manho, todavia, que Borie 

passou a se manifestar contra 
“desordens” permanentes. 
Questões como segurança pu 
blica, crime, imigração des- 

controlada e crescimento eco 
nômico foram seu principal 
foco no segundo turno, paraal- 

cançar um eleitorado preocu- 
pado comi essas questões. 
Ao mesmo tempo, Boric 
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Comemoração. Boric acena a apoiadores reunidos no Centro de Santiago. após a vitória. Na campanha do segundo turno, ele se aprox mou da centro-esquerda 

manteve o essencial de sua 

agenda. Além de promessas 
sobre os direitos das mulheres, 
as minorias LGBT + e a des- 

centralização administrativa, 
SE Profa RT Se CONCENnNTA EM 

quatro reformas: garantia de 
acesso universal à saúde, 

pensões decentes sem q siste- 
ma atual administrado por 
empresas privadas, um siste- 

ma educacional público gra- 

tuito e de qualidade e priorida- 
de ao meio ambiente. 

A diúmida entre muitos chlle- 

nos é se, sem experiência ce 
governo nem maioria no Par- 
lamento, frente a uma situa- 

ção econômica dificil, com al- 

to desemprego e inflação, com 
um pais que ainda não saiu da 
crise política e frente à uma 

nova oposição extremista, ele 
terá como pór essas medidas 
em prática se governar. 
A trajetória de Boric começa 

em Punta Arenas, extremo sul 
do continente, de frente para o 
Estreito de Magalhães. Ali, fi- 

lho de uma família de classe 
media alta ec aluno da exclusiva 
British School, aos 13 anos ele 

secnvolveu com omovimento 

estudantil. Essa experiência 0 
habilitou, anos depois, a exer- 
cer um papel de liderança 

quando fazia Direito na Uni- 

versidade do Chile, em Santia- 
go, Primeiro integrou um co 

letivo chamado Esquerda Au- 
tónoina, que misturava postu- 

lados do socialismo libertâno, 
doautonomismo e do feminis- 

mo. Em 2009, presidente do 
Centro Estudantil de Direito, 
liderou um movimento de 

ocupação da reitoria. 

Nas mobilizações estudan- 
tis de 2011, Boric se tornou co- 
nhecido nacionalmente. Os 

protestos daquele ano atrai- 

ram apoio da população. Ele 
foium dos principais porta-vo- 
zes da Confederação de Estu- 

dantes do Chile sendo eleito 

presidente do diretório da 
Universidade do Chile. 

O pulo para a carreira de de- 

putado federal veio em 2013, 
Sua candidatura, a mais vota- 
da de Magalhães, deu-se fora 

dos grandes partidos, e foi des- 
tacada no jormal patagônico El 
Pingúino como “a do jovem 

qto rompe o sistema partidá- 

rio. Em seu primeiro manda- 
to, sua iniciativa mais notória 
foi um projeto de lei para dimi- 

puirem 40% o salário dos corr 

gressistas. À proposta foi bar- 
rada no Congresso. 

ACORDO PARA CONSTITUINTE 

Em 2016, deixoua Esquerda 
Autônoma e participou da cri- 

ação da Frente Ampla, O aglo- 

merado de partidos —que in- 
cluia Convergência Social, si- 
gla de Boric, fundada por ele 

em 2018 —tem um pertil jo- 
vem e de esquerda, buscando 
uma estrutura descentraliza- 

da. A Frente Ampla integra, ao 

lado do Partido Comunista do 
Chile, mais ã esquerda, a coali- 
zão Aprova Dignidade, pela 

qual Boric concorreu. 

Nos protestos de 2019, em 
seu segundo mandato, Baric 

Ei visto discutindo com solda- 

dos nos arredores da Praça Itá- 
lia. O deputado é considerado 
um dos principais responsá- 

veis pela costura no Congresso 
do pacto que levou à convoca- 
ção de um plebiscito sobre a 

Senador retira apoio a pacote trilionário de Biden 
Após meses de negociações, democrata Joe Manchin ameaça enterrar projeto socioambiental que é alicerce do governo 

senador joe Manchin, ce- 
O mocrata da Virginia Oci- 

dental, disse ontem que não 

apoiará o é spt do presiden- 
te Joe Biden de US$ 1,75 tri- 
lhão voltados para a melhoria 

da rede de proteção social e o 

combate à mudança climáti- 
ca, na prática enterrando a 

possibilidade de que seu parti- 

do aprove a legislação tal como 
foi proposta, 

— Não posso votar por esta 

legislação — disse Manchin à 

Fox News, citando à preocu- 
pação de que ela aumente a 
divida nacional. — Tentei tu- 

do o que era humanamente 

possivel. Não consigo ir mais 
longe, e isto éum não. 
Em uma declaração divul- 

gada depois da entrevista, 
Manchin alegou que o paco- 
te, jáap rovado na Câmara, 

aumentaria a divida dos Es- 
tados Unidos e iria “afetar 
drasticamente” à capacida- 

de do pais de responder à 

pandemia da Covid-l9 e a 
ameaças geopolíticas, 
“Meus colegas em Washinp- 

ton estão determinados a re- 

modelar dramaticamente 

nossa sociedade de uma ma- 
neira que deixa nosso país ain- 

da mais vulnerável às ameaças 
que enfrentamos. Não posso 
assumir esse risco quando a di- 

vida está em impressionantes 

USS 29 trilhões e as taxas de 
inflação são reaise danosas pa- 
ra todos os trabalhadores ame- 

ricanos nos postos de gasolina, 

nas mercearias e nas contas mm 

findáveis dos serviços”, escre- 
veu o senador. 

Segundo uma legislação 

proposta à parte, no entanto, 
Os gastos seriam compensa- 
dos com aumento de impos- 

tos para as grandes corpora- 

ções e os americanos mais ri- 
cos, revertendo parte dos 

cortes tributários que favore- 

Cera esses Setores nOguver- 

no de Donald Trump. 

VAMOS SEGUIR ADIANTE 

Os comentários de Man- 
chin, um senador à direita 

do partido. ligado às indús- 

trias do carvão e do gás, de- 
ram o golpe mais recente, 
talvez fatal, na peça central 

da agenda doméstica de Bi- 
den. Com os republicanos 
unidos na oposição à legisla- 

ção, conhecida como Build 

Back Better [Reconstruin- 

do melhor), os democratas 
precisam assegurar o voto 

de cada senador de seu par- 

tido paraqueo projeto passe 
no Senado, onde a maioria 

governista é de apenas um 

voto, somando 51 contra 50 

do partido opositor. 
A Casa Branca reagiu de for- 

Recua.O senador Joe Marnchin deixa reunido na sexta-leira: Casa Branca tala em “rômepimento repentino” 

ma dura ao bloqueio imposto 
por Manchin ao projeto, no 

que chamou de rompimento 

“repentino e inexplicável” de 
um acordo que havia sido ne- 

gociado pelo senador e o pró- 

prio presidente Biden. 
“A luta pelo Build Back Bet- 

ter é muito importante para 

abrirmos mão dela. Vamos ar- 

rumar uma maneira de seguir 
adiante no próximoano, disse 

a porta-voz do governo, Jen 
Psaki, em um comunicado. 

Por meses, Manchin se reu- 
niu com Biden e seus assesso- 

res numa tentativa de assegu- 
rar um acordo que ele pudesse 

apoiar. Suas objeções força- 
ram a Casa Branca a reduzir 
substancialmente o escopo do 

pacote, que era originalmente 

de USE 3,5 trilhões, e a remo- 
ver alguns dos programas pre- 
vistos, incluindo um plano de 

eletricidade limpa e outro para 

proibir a abertura de novos 
campos de exploração de pe- 

tráleo nas costas do Atlântico e 

do Pacífico. 

Também cairam do paco- 
te, na área social, a criação 

de programas para financiar 
alicença maternidade e a h- 

cença de saúde — os EUA 

são o único pais rico, e um 
dos poucos no mundo, que 

não têm uma legislação na- 

cional nesse sentido. 
O Senado entrou no recesso 

de fim de ano sem aprovar 0 

pacote, prometendo continu- 

arotrabalho no inicio de janei- 
ro. No entanto, Manchin, on- 

tem, pareceu fechar a porta 

para novas CONVErsas, recla- 

mando que seus colegas havi- 
am passado meses manobran- 

mudança da Constituição. 

É com esse perfil de articula- 
dor de grandes acordos em 
prol de causas sociais, das mi- 

nórias é dos direitos humanos 
que agora ele promete gover- 
nar. Não foge de pautas pole- 

micas, como a dletesa da legali- 

zação do aborto, mas sempre 
insiste que seu interesse é em 
“propor soluções”. À diferença 

de muitos lideres de esquerda 

po continente, ele reiterada- 

mente condena violações de 

direitos humanos em paises 

como Venezuela e Cuba. 
No segundo turno, Boric 

adicionou à sua equipe vários 

respeitados economistas pró- 

ximos à antiga Concertação, à 
coalizão de centro-esquerda 
que governou o Chile na mai- 

or parte do periodo desde a re- 
democratização. No passado, 
Boric criticou duramente 0 

grupo, mas isso não o impediu 

de receber o apoio de virtual 
mente todas as mais impor- 
tantes lideranças da centro-es- 

querda chilena, como os ex- 

presidentes Ricardo Lagos e 
Michelle Bachelet. 

do para que a legislação pare- 

cesse menos custosa, ão invés 

de realmente reduzila. 
Seus comentários entu- 

receram seus colegas de- 

mocratas, que esperavam 

aprovar a legislação antes 
do final do ano. 

— Acho que ele vai ter 
muitas explicações a dar ao 
povo da Virginia Ocidental 
— disse o senador de Ver- 

mont Bernie Sanders, que 
dirige a Comissão de Orça- 
mento do Senado, pedindo 

uma votação sobre a lei, 
apesar das declarações. — 
Estamos lidando com Man- 

chin há meses. Se ele não ti- 

vera coragem de tazer a col- 

sa certa pelas famílias traha- 
lhadoras da Virgínia Oci- 

dental e dos EUA, deixe-o 

votar “não” diante do mun- 
do inteiro, 

O compromisso de que to- 

dos os senadores democratas 

inam aprovar o pacote socio- 
ambiental depois que ele teve 

seu valor original reduzido foi 

acertado por Biden também 
nas negociações com os con- 
gressistas da ala esquerda do 

Partido Democrata. Depais do 
compromisso, à bancada pro- 
pressista concordou em apro- 
var na Câmara, no início de 

novembro, outro pacote pro- 
postopela Casa Branca, degas- 
tos em infraestrutura. 

Novalor de US$ 12 trilhão, 

esse primeiro pacote foi obje- 
to de um acordo bipartidário 

no Senado, e também teve 

seu tamanho original, de 
US$ L8 trilhão, substancial. 
mente diminuído. 
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RODRIGO 
CAPELO 

Começa uma 
nova era 

M altratada por quase três anos consecutivos, 
entim, a torcida do Cruzeiro tem motivos 

para esperança. Ronaldo anunciou que com- 
prará a empresa que gereo futebol celeste, exis- 
te promessa de R$ 400 milhões em investimen- 
tos ao longo dos próximos anos, e esses são fatos 
que, depois de tanta desgraça no lado azul de 

Minas Gerais, levam té para o torcedor. 

Começo esta coluna assim por questão de 

empatia. E óbvio que um negócio deste ta- 
manho, que envolve a venda de um clube 

opular a alguém, evento raro no futebol 
Eid, precisa ser entendido aos pou- 
cos, com apuração e ceticismo. Mas não po- 

demos esquecer de onde viemos e para on- 
de vamos. Itair Machado e todos os picare- 
tas que destruíram o Cruzeiro nos últimos 
anos ficarão no passado. Começa agora a era 
Ronaldo. É natural que haja esperança, 
O que sabemos até agora? O Cruzeiro Es- 

porte Clube, associação civil sem fins lucra- 
tivos, fundou uma empresa é transferiu to- 
dos asativosdo futebol; paraela. Nãosetrata 
de empresa qualquer. À Sociedade Anôni- 
ma do Futebol (SAF), estrutura especifica 
que o Congresso criou para à modalidade, 
tem determinadas características que aju- 
damaentender a história. 
O Cruzeiro SAF nasce sem divida, mas 

tem responsabilidade sobre obrigações 
que ficaram paratrás, quecontinuam com 
a associação civil. Ronaldo compra cerca 
de 90% desta empresa e se torna solidário 

SURTO DE COVID O 
aquelas dividas. Estamos falando de quase 
R$ 1 bilhão. Diligência a ser feita pelo 
comprador nas contasdoclube descobrirá 
se há algo além disto. 
Aqueles R$ 400 milhões não entram à vis- 

ta. Parte será necessária de imediato para re- 
solver dividas urgentes, como salários da 
elenco atual e cobranças feitas por clubes es- 
trangeiros na Fifa. Parte será aportada aos 

poucos, conforme dívi- 

Esto jornada será das tributárias, traba- 
mais fácil se lhistas e civeis tiverem 
começar com as suas parcelas exipi- 
transparência, das. Outra parte será di- 

discurso realista | recionada para investi- 
emuito trabalho. mentosem futebol. 
Esperança, Ronáldo será acio- 

temos de sobra nista majoritário da 
SAF e tomará todas as 

decisões. Caberá a ele compor estrutura 
profissional, com pessoas contratadas para 

posições como CEO, diretor de futebol, di- 
retor financeiro etc. Também faz parte da 
trabalho dele montar um planejamento es- 
tratégico, que prevejaa recuperação desdea 

NBA chega a sete jogos cancelados 
MARES  Lipa tem Matletasno protocolo de saúde e segurança atualmente 

Série Batéo Campeonato Brasileiro. 

Ainda há muitas lacunas na história. À XP, 
por exemplo, foi assessora técnica na captação 

deste investidor, O que acontece a partir de ago- 
ra? A corretora deixa o negócio ou ainda está 
vinculada de alguma maneira aele? Qualéova- 
lor da comissão cobrada pela intermediação? 
Precisamos saber mais sobre Ronaldo. No 

anúncioda comprado Cruzeiro, foi dito que 
ele participará do negócio por meio da em- 

presa Tara Sports. Tambémeé pormeio desta 
que q Real Valladolid foi comprado, em 
2018. O registro da firma em Madri. na Es- 
panha, aponta 0 ex-jogador como seu único 
proprietário. Os R$ 400 milhões são todas 
dele? Há outro parceiro? 
Personagens desta história precisam es- 

tar cientes da importância que têm para o 
futebo! brasileiro. Se Ronaldo for bem-su- 
cedido, não só reerguerá um gigante, mos- 

trará que existe saída via investimento pri- 

vado para recuperar outras instituições. E 
esta jornada será mais fácil se começar com 
transparência, discurso realistae muito tra- 

balho. Esperança, temos de sobra. 

Às primeiras emoções de 2022 para o Fluminense 
Tricolor e América-MG conhecem hoje os adversários na fase preliminar da Libertadores, em sorteio marcado para as 

12h (de Brasília); tradicionais Barcelona-EQU e Olimpia-PAR estão entre os possíveis adversários do clube carioca 

MARCELLO MEVES 

mancada severtogiabo Secr Be 

À temporada 2022 ainda 

DÃO OOTIMEÇOAL, HNAS 15 LOF- 

cedores de Fluminense e 
América-MOG já terão hoje as 

primeiras emoções relaciona- 

das ao principal abjetivo do 
próximo ano: a Copa Liberta- 
dores. À Conmebol! sorteia, a 

partir das L2h (de Brasília), os 
confrontos da fase preliminar 
da competição, que conta 

com os dois brasileiros e mais 
17 equipes duelando em três 
fases, Destes, apenas quatro 
clubes irão para os grupos. 

A Pré-Libertadores é divi- 

dida em três fases de mata- 
mata, À primeira, que será 

disputada em 9e 16 de feve- 

reiro, não terá brasileiros. 
Seis clubes se enfrentam, e 
trés avançam. 

Fluminense e América- 

MG entram na segunda fa- 
se. Na divisão dos potes, o 
tricolor caiu no número 1, 

com os clubes de ranking 
mais alto na Conmebol, e 
val assim evitar os adversá- 

rios mais fortes, ao menos 

logo em sua estreia. Jão clu- 
be mineiro está no pote 2. A 
segunda fase será jogada em 
23 de fevereiroe2 de março. 
Na terceira fase, oito clu- 

bes se enfrentam e, quem 

vencer, estará na fase de 

grupos da Libertadores. Os 
quatro eliminados vão para 

à Copa Sul-Americana. Os 

jogas estão marcados para 
os dias 9.e Ló de março. 

FUTEBOL INGLÊS 

City goleia e abre 
vantagem na Inglaterra 

Em uma rodada Oterceiro colocado 
marcada por jogos Chelsea também 

adiados devidoasurtos tropeçou, empatan- 

de Covid em diversos do sem gols como 

clubes. o Manchester Wolverhampton. 
City entrou em campo Os clubes da Premier 

ontem e goleou o New- League se reunirão 

casilepordal,forade  hojepara debater 

casa. chegando a 44 uma possível parali- 
pontos na liderança da sação da liga. Das dez 

Premier League. partidas da 18º roda- 
Otimetreinado por PPp da seistoramadia- 

Quardiola ainda foi das por causa dos 
beneliciado peloempa- inúmeros casos de 

teemZaZdovicelider Cond Nomeio de 

Liverpool, 4] pontos, semana, três jogos jà 
como Tottenham haviam sidoadiados 

No pote 1,9 Fluminense. — 
QUEM ENTRA NA PRÉ-LIBERTADORES pode ter pela frente na se- 

gunda fase clubes tradicio- 
nais como o Barcelona- 

EQU, algoz tricolor nas 
quartas de final da Liberta- 
dores deste ano, Olimpia- 

PAR e Balivar-BOL, além de 

Millonarios ou Deportivo 
Cali, da Colômbia — um de- 
les vai para a fase de grupos, 

o qutro irá para a Pré. 

BARCELONA ENFRAQUECIDO 
Eliminado pelo Flamengo 
nas semifinais deste ano, o 

Barcelona de Guayaquil de- 
ve entrar com um time bem 

dilerente do que deixou o 

Fluminense pelo caminho 
com dois empates, tum fio 

Maracanã e outro no Equa- 

dor, avançando pela regra 
do gol qualificado. 
O lateral-esquerdo Mario 

Pineida deve deixar o time 
para acertar justamente 
comoFluminense. Já Byron 
Castillo, lateral-direito que 

foi o único jogador não bra- 
sileiro na seleção da Liber- 
tadores, deve ser negociado 

como futebol europeu. 
O Olimpia, eliminado pe- 

lo Flamengo nas quartas de 
final deste ano após bater o 

Internacional no Beira-Rio, 
está longe deatravessarseus 
melhores momentos. O clu- 

be paraguaio, porém, tem 
uma das camisas mais “pe- 
sadas” do continente, com 
nada menos que três títulos 
de Libertadores no curricu- 
lo, edeveser respeitado. 

e E 
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Formato 

Os times disputam três fases na Pre-l bertadores, sempre em jogos de ida de volta, 

FASE 

Sa lb de lavéreiro 

Na primera, seis clubes 

duelam por três vagas 

na fase seguinte. 

AA, 
$0%) 

O Bolivar é outro nome 

tradicionalmente presente 

na Libertadores — já foram 
33 participações até aqui, 
com as semifinais de 1986 e 

4a0. João Cancela o Bernardo Silva comemoram 

FASE 

23 de lmateiro é 2 de março 

Na segunda fase. os 16 
clubes são divididos em 

oito controntas. 

EZASIZAA, 
DALI A, 

2014 como melhores resul- 
tados. Mas o que mais assus- 
ta os adversários dos bolivi- 

anos é a altitude de 3.640 

metros de La Paz. 

FUTEBOL ESPANHOL 

Real tropeça no 

FASE 
Ja Mi da maço 

Os vencedores avançam à 
terceira fase, que classifica 

quatro Clubes para à fase 
de prúpos da Libertadores. 

0000] 09 
v0v0| 09 

Editoria de Arte 

O bicho papão deste sor- 
teio é o Estudiantes, tetra- 
campeão da Libertadores. 

Classificado após ficar na 

onato Argentino, eles são os 

únicos representantes do 
país na Pré-Libertadores, e 
podem ser adversários do 

América-MG logo na se- 
gunda fase ou do Fluminen- 
se na terceira fase CdsD Os 

dois clubes avancem. O go- 

leiro Mariano Andújar é o 
destaque da equipe, quetem 
também o zagueiro Fernan- 

do Tobio, que atuou pelo 
Palmeiras em 2014. 
Bicampeão da Libertado- 

res. o Atlético Nacional, de 
Medellin, não atravessa 

grande fase na Colômbia, 
Entre às novas sensações, 

é preciso ter atenção com o 
Montevideo City Torque, do 
Uruguai, que disputará a Li- 

bertadores pela primeira 

vez após ser comprado pelo 
Grupo City. que administra 
também o Manchester City, 

da Inglaterra, e o Bolivar, 
entre outros clubes. Os uru- 
guaios investem em pro- 

messas e têm um trabalho 

que vem se consolidando no 
pais. Resta saber se terá su- 
cesso no continente. 

Esta será a oitava participa- 
ção do Fluminense na histó- 
riada Libertadores, mas a pr 
meira entrando na fase preli- 

minar. já o América-MG dis- 
putarã o tomeio internacio- 
nal pela primeira vez. 
Palmeiras, Athletico, Atlé- 

tico-MG, Flamengo, Fortale- 
za, Corinthians e Bragantino 
entram direto na fase de gru- 

pos. O sorteio destes aconte- 
sexta colocação do Campe-. ceem 23 de março. 

NATAÇÃO 

Brasil é bronze no 
e E) m = 

penúltimo colocado Mundial de Abu Dhabi 

ml um tado olider O goleiroargentino OBrasilconquis-  fleooucomaFedera- 

comapenasumaderro:  Ledesma do Cádiz, tovontemsuaprimeira  cãorussa 

taemiljogos atuando  fotograndenomeda medalhano Mundialem  (Emind9s5i2). 

emcasa. Dooutro, o partida no Santiago piscina curta de nata- Estaloi a quinta 

penúltimo colocado, Bernabéiu cão que esta sendo medalha do Brasil na 

com apenas duasvitór:  OReallideracom és realizado em Abu Dhabi, históriado 4:200m 

asnasmesmasI7roda- pontos seis amais nos Emirados Árabes nos Mundiais de 

das Tudopareciaapor- — queoSevilla queno Unidos. Aeguipe do piscinacurta O país 

tar para uma vitória sabado bateuo Afléti- revezamento 4x200m temaindaum ouro 
tranquilado RealMadrid  codeMadridporZal livre, formadapor Fer- (2018) e três bronzes 

sobre o Cádiz,mas o O Real agora só volta nando Scheter Murito  (19931995e2004). 

gigante espanholtrope-  acamponcanaque Sartori, Kaique Alves e O Mundial em piscina 

qouenãosaludoDa0. vem Otimemeren- Breno Correia, ficou curta êdisputado em 
O resultado quebrou guevisitao Getafeno comobronseaomarcar  umapiscnade?s 

umaseguênciadedez dia? OCâdizjogano otempode bmind49s60. metros, metadedo 
viôriasdoReal sendo  diaseguinte rece- O ouro tos para os EUA tamanhoda distân- 
sete no Espanhol, bando o Sevilla, (Eming7s00) ea prata ciaolimpica (50m). 



O GLOBO 

ESPORTES 
esportegib Bagiobo com br 

Segunda-teira 20.12.2072] 

ACOLUNA DI SORTEIO DA 
RODRIGOCAPELO — PRÊ-LIBERTADORES 
Começa uma nova Fluconhece hoje 
era no futebol seu adversário 

PEIN A 25 PITIMA 25 

VITOR SETA 
vice seleiogioSe com br 

venda do Cruzeiro ao ido- 

Ate lo:e ex-jogador Ronaldo 

Fenômeno, anunciada no úl- 

timo sábado, inaugurou uma 

nova era do futebol brasilei- 
ro. Movimentando-se simuil- 

tancamente à clubes como 

Botafogo e América-MG pa- 
raalteraroseu futebol ao mo- 
delo de Sociedade Anônima 

do Futebol (SAF), oclubemi- 
neiro foi o pioneiro a encon- 
trar um investidor disposto a 

assumir as operações —e en- 
trar como solidário às divi- 
das. Agora, os torcedores do 

alvinegro carioca, animados 

por uma declaração de exe- 
cutivo da XP Investimentos, 
contam as horas para saber 

quando será sua vez. 

“O Cruzeiro é só o primei- 
ro, Muitas outras negocia- 
ções semelhantes envolven- 

do os clubes brasileiros estão 

por vir. O Botafogo será o 
próximo, também assessora- 

do pelo nosso Investment 

Banking”, afirmou José Be- 
renguer, CEO da XP, quevem 
intermediando a venda das 

ações da SAF alvinegra. 
Assim comocaconteceuno 

Cruzeiro, o banco não faz 

comentários públicos sobre 

interessados no processo. 

Mas os cariocas têm uma si- 
tuação um pouco mais avan- 

cada que o clube mineiro ti- 
nha até a última quinta-fei- 
ra. O Botafogo já aprovou, 

em assembleia geral, a pos- 

sibilidade de venda de até 
100% de suas ações. 

Naúltima sexta, os minei- 

ros ampliaram o escopo de 

ações à venda de 49% para 
90%, uma curva rumo às fa- 

tias majoritárias preferidas 
pelo mercado, segundo re- 
presentantes da própria XP. 
Porém, o valor de R$ 400 

milhões divulgado como o 

A SAF EM ALTA 
Após venda do Cruzeiro, Botafogo 
pode ser o próximo; Vasco debate 

envolvido ria negociação do 
clube celeste, em investi- 

mentos a serem feitos por 
Ronaldo, não pode ser utili- 
zado como base para outras 

negociações, diz Eduardo 

Carlezza, adv rogado especi- 

alistaemdireito desportivo: 
— Cada clube tem um de- 

terminado montante de divi- 

da, uma infraestrutura, um 
tamanho detorcidaeumaca- 
pacidadedegerar receitas. Is- 

so pesa na avaliação do valor 

da SAF e de quanto o investi- 
dor está disposto na colocar 

naoperação. 

Consultor do Itaú BBA, Ce- 
sar Grahietti explica que o va- 

lor não pode nem ser usado 

como umaespécie de precifi- 

cação ao clube. 
— Temos que ter cuidado. 

Ronaldo não pagou R$ 400 

milhões pelo Cruzeiro. Na 
prática, ele recebeu o clube 
de graça e vai aportar R$ 400 

milhões no seu ativo para re- 

cuperá-lo. E ainda lidar com 
uma divida de Rã L bilhão ou 

algo perto disso. 

DÍVIDAS ALTAS 
Lidar com as cobranças se- 

ráum desafio para os inves- 

tidores que dssumairem à 

Botafogo, que já tem dívida 

superior ao bilhão. 

O Botafogo já aderiu ao Re- 
gime Centralizado de Execu- 
ções (RCE + um mecanismo 

proporcionado pela lei do 

ch ibe- Empresa que per te 

uma reorganizaçãodaordem 

e parcelamento de pagamen- 

tode parte das dividas do clu- 
be. No caso da solicitação do 

Botafogo, mais de R$ 170 mi- 

lhões em dívidas cíveis e ad- 

ministrativas. 

— Ca novos donos precisam 

colocar a operação de pé, en- 

tão a primeira coisa a fazer é 
apagar incêndios, como atra- 
sos e dividas que a comprome- 

tem, como aquelas que resul- 

tam em sanções da FIFA. Eq 

caminho natural em qualquer 

processo de aquisição de em- 
presas em dificuldades— ex- 

plica Grahetti, ressaltando que 

aordem dos pagamentos pode 
até resultar em questiona- 
mentos dos credores. 

O Vasco, com divida de cer- 
cade R$ 831 milhões, tam- 
bém aderiu ao RCE, mas se- 

gue longe de definiçã ão sobre 
constituir uma SÃF. No fim 
de novembro, o presidente 

Jorge Salgado enviou carta 

aos Conselhos Deliberativo e 
de Beneméritos com pedido 
e justificativa para iniciar à 

processo de abertura da soci- 

edade, sem especiticar per- 
centuais disponíveis aos “no- 
vos acionistas . O processo 

ainda precisa de alteração es- 
tatutária e votação entre os 
sócios para seguir em frente, 

Alémde Botalogoe Cruzei- 

ro, outrosclubes avançam no 
tema, Já aprovaram a consti- 
tuição de SAF América-MG 

é Cuiabá, que já é um clube- 
empresa desde sua fundação. 
O Atlético-GO é outro que 

segue com procedimentos 

internos adiantados para a 
conversão. Envolvido no pro- 

jeto dos goianos, Carlezzo vê 

com otimismo à negociação 

doCruzeiro: 
— Tudo isto está, aos pou- 

cos, chegando aos ouvidos do 

investidor internacional e 
creio que com isso o Brasil 
passa a entrar no radar de 

uma forma efetiva. 

: dos a a 

— 
Eru MURO irado JOD 

a 

Sob discussão Presidente Jorge Salgado quer 5AF no Vasco. mas processo cepende de mudança no estatuto 
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Avançado. CEÓ do clube, Jorge Braga partic pa do projeto da Sociedade Anônima do Futebol no Botafogo 

Rui Vitória entra na mira de 
possíveis técnicos do Flamengo 
Treinador português já trabalhou com Gabigol na passagem pelo Benfica 

ME: Braz e Bruno 
Spindel continuam na 

missão de encontrar um 

técnico da escola portugue- 
sa para encabeçar o ano de 
2022 na q Qvicee 

o diretor da futebol, respec- 

tivamente, vão se reunir até 

quarta-feira com candida- 
tos de uma lista que também 

ganhou o nome de Rui Vitá- 

ria. O técnico, que deixou o 
FUSSO Spartak Moscow na 

última quarta-feira após 

uma passagem de sete me- 
ses, está bem cotado. 
Hã um porém no nome de 

Rui Vitória. Caso acerte com 
o Flamengo, ele se reencon- 
trará com Gabigol, com quem 
não teve uma relação exata- 

mente amistosa no periodo 
em que treinouoa Benfica. 
Quando o camisa 9 rubro- 

Sete meses. Ru Vitória teve nove trunfos e Li derrotas no Spartak Moscow 

negro passou cinco meses 

no clube português, em 

2017, 0 têcnicoera Rui, que, 
na época, fez comentários 
dizendose recusar achamar 

o jogador de Gabigol. 
— À primeira coisa que eu 

quero dizer é que não é Ga- 

bigol, é Gabriel. Esse apeli- 

do é coisa de artista, e não 

gosto de chamar meus joga- 
dores assim. E Gabriel — 
disse o treinador quando 

Gabigol chegou empresta- 
do pela Inter de Milão-ITA, 
No começo deste ano, 

Rui Vitória falou sobre a 
falta de êxito de Gabigol no 

time português. 

— Na época tinhamos o 
Jonas, Raúl Jimenez e Sefe- 

rovic. Ele apareceu com 

menos idade e altas expec- 

tativas. É um jogador de 
muito potencial que preci- 

sava de um contexto lavo- 
rável para demonstrar o 
seu futebol, E isso aconte- 

ceu no Flamengo. 

Além de Rui Vitória, os di- 

rigentes do Flamengo de- 
vem conversar cam Carlos 
Carvalhal e Paulo Fonseca. 

Segundo o VOL, ontem eles 

se reuniram com Paulo Sou- 
sa, que tem contrato com a 
seleção polonesa até março, 

Luis Miguel Henrique, 
advogado de Jorge Jesus, ne- 

gou a informação publicada 

Ex jornal português "A bo- 
de que seu cliente havia 

recusado um retomo ão Fla. 

—O Jorge Jesus nunca dis- 

se que não, porque não hou- 
ve Luma conversa a esse res- 
peito. Não há ri porosamen- 

te qualquer proposta — afir- 
NEM O) advogado, Em EntTe- 

vista à CNN Portugal. 

Cruzeiro diz que Ronaldo 'já 
está por dentro do elenco' 
Após comprar 90% das ações do clube, ex-jogador 
já tem reuniões agendadas na próxima semana 

Dr: de anunciar a ven- 
da de 90% das ações de 

sua Sociedade Anônima do 

Futebol (SAF)a Ronaldo, o 

Cruzeiro agora já projeta o 
futuro, com reuniões agen- 
dadas na próxima semana, 

segundo disse o presidente 
do clube mineiro, Sérgio 
Santos Rodrigues, aClobo: 

— A gente já vinha falando 
há mais tempo. Ele já estava 
ciente do nosso projeto. 

sérgio Santos Rodrigues 

disse ainda que o conheci- 
mento de futebol de Ronaldo 
vai ajudar na gestão doclube, 
que val disputar a Série B pe- 

lo LeroCiro ano CONSeCUiIro, 

— O elenco ele já está por 

dentro. Por ele ser à maior in- 
vestidor e tendo conhecimer- 

to do mercado, ele vai partici- 
par de tudo, até que a gente 

consiga lazer a transição por 
completo e entender qual o 

papel de cada um depois disso. 

Segundo dirigente, além 
de ae comprometer Com E 

investimento de R$ 400 mi- 

lhões, o ex-jogador vai tor- 
nar-se devedor solidário da 
divida do clube, que chega a 

R$ Ibilhão. 
— Investimento ele val fazer 

um aporte de quase R$ 400 
milhões ao longo do tempo. 

Mas é bom lembrar também a 

respo nisabilidade quetem pela 
divida, A conta não se faz só 
pelo investimento, mas pela 

assunção de toda a resporsabi- 
lidade que tem, que existe. O 
montante é muito maior do 
que o valor investido. 

Segundo a lei, 20% das re- 

ceitas da SAF são destinadas 
ao pagamento de dividas. 
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ENTREVISTA WOODY ALLEN, 

AMNITRE MIRA DA 
aidrs niriniaBogiabo com be 

W Allen setormouumsimbalo 

de ambiguidade. Por um lado, 
está odiretor responsável por" Noivo 

neurótico, noiva nervosa (1977), A 

rosa pi purado Cairo (1985),"Han- 

nahe suas irmãs (1986), Meia-noi- 
teem Paris (2400 )eumacarreira ad- 

mirada por gerações. Poroutro, estão 

homem acusado pela própria filha 
adotiva de abusos sexuais quando ela 

tinha 7 anos de idade. 

Ea gente, o que faz? Ama ou odeia? 

O própi jo Allen diz, em entrevista 
por telefone ao GLOBO, ser um beli- 

zardo em poder continuar traba- 

lhando. Seu 49º longa-metragem, 
“O testival do amor, será lançado 

no Brasilem 6 de janeiro (com pré 

estreias a partir de 31l dede zembro +. 

O tilme acompanha a viagem do ca- 

sal formado por um professor de ci- 

nema (interpretado por Wallace 

Shawn ) e por uma assessora de im- 

prensa (GinaGers hon) para o Festi- 

val de San Sebastián, na Espanha. 

A filmagem aconteceu em 2019, 

antes da pandemia da Covid-19, que 
adiou seu lançamento, e depois de to- 

da a polêmic aperada pelas acusações 
da atriz Dylan Farrow, filha adotiva 

de Allen com atambém atriz Mia Far- 
row, Ao caso, juntou-se o tato de que 

Allen é casado com So0n-Yi Previn, 

outra filha de sua ex-mulher, e cujo 
namoro teria se iniciado em 1991 

quando ela tinha 21 anos e ele, 56. 

O abuso sexual toi negado pelo di- 
retor & nunca Se transformou puma 

acusação formal na Justiça. Mas aba 

lou o prestígio de um das mais cele- 

brados cineastas de todos os tempos. 

Basdén ds PEL MILA 

Nasequência das acusações contra o 

senhor, parte da indústria promoveu 

um boicote a seus filmes. Esse boicote 
ainda acontece? 

Eu não experimento esse bolcote 

de forma direta. Apenas escrevo um 
filme e escalo o elenco, Se algum 
ator não quiser participar dele, es- 

colho outro ator. Há muitos atores 

por aí dispostos a me boicotar e cu- 
tros muitos que não. Quando eu fiz 

“O festival do amor”, houve atores 

para quem ligamos convidando pa- 
ra participarem do filme, mas que 
preferira mo boicote. E tudo bem 

Acho que eles cometeram um erro, 

mas é o que eles quiseram lazer. E 
nós convidamos outros atores. 

O senhor semte ralva por tudo o que 

aconteceu nos últimos anos? 
Fiquei decepcionado com muitas 

pessoas, Achava que alguns seriam 
mais corretos ou inteligentes. Mas não 

penso nisso como raiva. Eu trabalho o 

tempo inteiro etoco mes clarinete. Ga- 

ranto que não fico persando muito nis- 
so tado. Tive muita sorte por todos es- 

ses problemas terem acontecimento 
num momento da minha vida em que 

eu já estava com mais de 80 anos, já ti- 
nha feito quase 50 filmes e tinha uma 

segurança financeira. Ainda há muitas 

pessoas que querem trabalhar nos 

meus filmes e continuo filmando. Não 

me impediram de trabalhar. Provavel- 

mente teria sido significativo se tivesse 
ocorrido quando eu tinha 30 ou 35 

anos, Deve ser raim estar muma lista 
negra ou sofrer boicote quando você é 

jovem. A batalha deve ser maior. Mas, 
no meu casa, eu já era bem conhecido 
nomaumdo mteiro, meus filmes são has- 

tante conhecidos e cu pude continuar 

trabalhando. Fora isso, não há nada o 

que-cu possa fazer. Muito pior doque o 

boicote é lidar com a pandemia 

E como o senhor fez para lidar coma 
pandemia? 

A pandemia fechou às cinemas, e 

ninguém conseguiu filmar. Nós fica- 
mos assustados em sair de casa até para 
uma caminhada no Central Park, Se a 
pandemia não tivesse acontecido, eu 

teria ido para a França no último verão 
eteria festo um novo filme, Estava tudo 

Certo pará à procduçã ão, Então, nioédo 

boicote que mais me preocupa. Espero 

que a pandemia acabe logo, paraqueeu 
possa voltar a sair de casa sem ficar ner- 
voso por andar no meio das pessoas. 
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Rorecriar cenas clássicas de 

Bergman, Truffaut, Godard, 
Fellinie Bufjuel, o senhor 
expressou mais uma vez sua 
paixão pelos grandes 

cineastas europeus. Essa 
paixão o acompanha até hoje 

emseus filmes? 

Sim, eles sempre foram ins- 

pera Car à para OS CINeAStas Arre 

ricanos da minha geração, To- 
dos nús nos apaixonamos por 

Fellini, Godard, Bergman e os 
outros. Eles são artistas, são 
pessoas que enxergaram oci- 

nema como uma forma de ar- 

te Eles não faziam filmes para 
ganhar muito dinheiro, O 

Bergman, por exemplo, não 

pensava em ter grandes púlbli- 
cos, Se você faz um filme sobre 
morte, passado na Suécia me- 

dieval, você sabe de antemão 

que ndo terá muita gente assis- 
tindo. Mas ainda assim fez 

uma obra-prima. Os filmes de 

hoje não são assim, o cinema 

seguiu numa direção diferen- 
te. Hoje há muito menos obras 

realmente inspir adoras e rmui- 

tomaisobrascomorçamentos 
enormes que são feitas para 

gerar mais dinheiro, Esse cine- 

ma atual realmente faz mi- 

lhões de dólares e serve como 
diversão para algumas pesso- 

as. Mas representa pouco para 

quem está interessado na arte 

de cinema, 

Ao longo de sua carreira, O 
senhor escreveu dúzias de 

histórias de amor. Aos B6 
anos, sua percepção do amor 

é diferente de quando 
começou décadas atrás? 
Que tipo de amor? O amor é 

um conceito muito amplo e 
vago. Pode ser o amor de uma 
criança pela mãe, ou de um 
marido pela mulher, ou do 

marido pela amante, ou de tr- 

mãos. Mas, quando as pessoas 
falam sobre amor, em geral 

CONTINUAÇÃO DA CAPA 

'NÃO FIZ UM FILME NO 
BRASIL POR FALTA DE IDEIA 

No set. Woody Allen (3 desta) recebeu algumas negativas para montar o elenco de “O testwal do amor”, que inciui Lows Garrei (3 esquerda) e Nal-ace Shawn 

DIRETOR REAFIRMA SUA ADMIRAÇÃO 
PELOS MESTRES EUROPEUS, DIZ QUE 
É DIFÍCIL CONCEITUAR O AMOR E 
EXPLICA COMO É A CRIAÇÃO DE 
SUAS PRODUÇÕES SOB ENCOMENDA 

querem se referir ao que existe 
entre um homem e uma mu- 

her, e nesses casos é como um 
jogo de xadrez: são infinitas 
possibilidades de movimen- 

tos, e muita coisa pode aconte- 
cor entre esse homem e essa 

mulher, São bilhões de cami- 

nhos. Um homem pode parar 

de se encontrar com uma mu- 

lher, ela pode começar a ver 
outro homem diferente, as 

complexidades não acabam, 

As jogadas do xadrez seguem 

de um jeito diferente com pes- 
soas diferentes. Não é fácil de 
compreender. A única certeza 

é de que o amor é abstrato. 

Qual foi amotivação para 

voltar a fazer um filme na 

Espanha depois de “Vicky 
Cristina Barcelona”, desta vez 
passado em San Sebastián? 

Us espanhóis queriam co- 

locar dinheiro para fazer um 
filme novo. Eu já tinha feito 

um filme lã, cem Barcelona. 

Naquela vez, eu trabalhei no 
verão, e foi muito quente tia- 

balhar no verão espanhol. 

Então, eu disse que adoraria 

fazer um filme de novo na Es- 
panha, mas odiaria fazer de 

povo no verão. Comecei a 

pensar numa cidade que po- 
deria ser hoa de filmar e que 
não fosse Barcelona. E lem- 

brei que fui ao Festival de San 

Sebastián certa vez, e a cida- 
de é muito bonita, muito 

adorável. 

Esses filmes que o senhor faz 
na Europa são sempre a 

MEDUSA, DE ANITA ROCHA DA 
SILVEIRA, VENCE O FESTIVAL DO RIO 

filme”Medusa”, com ro- 

teiroe direção da cario- 
ca Anita Rocha da Silveira, 
foi o grande vencedor da 

Premiére Brasil do Festival 

do Rio 2021, que terminou 
ontem no Estação Net Bo- 

tafogo. À produção levou as 

troféus Redentor de me- 

lhor longa de ficção, me- 
lhor direção de ficção (divi- 
dido com Lais Bodanzky, de 

“A viagem de Pedro”) e me- 

lhor atriz coadjuvante, para 

FILME DE TERROR 
SOBRE GANGUE 
DE RECATADAS 
NEOPENTECOSTAIS, 
EXIBIDO EM 
CANNES, LEVA 
O PRÊMIO 
DE FICÇÃO 
DA PREMIÉRE 
BRASIL 

Lara Tremouroux. 

O filme, que flerta com a 

tantastacohorror,contaa his- 
toria de Mariana (inte rpreta- 

da por Mari Oliveira) e suas 
amigas de uma igreja neopern- 

tecostal, Juntas, elas formam 
uma gangue para controla 

outras mulheres que não co- 

mRungam com os mesmos 

dogmas que elas. Em julho, 

“Medusa” foi exibido na 

Quinzena dos Realizadores, 
uma das mostras paralelas do 

HorÓscoPO Cláudia Lisboa 

dgra complementar Less Hepeehe '“ruria 

presa e sinia-so aborto pera quecbonamentos Valorizl diferan- 

tes pontos do vista é atualzo-mt quando necessário Você esiá 

ven cormtlante transtoimação 

ema fim Ear pião. Megpiraheo bras. R 
agrerdl zado pode tocar dulrai pessõas 

Sigo céemplenarias Cqpunio Heperbe: ernine 

Ainda iu é o raciocinio geo é à capacdáde de atatia- 

ão sejam sós talentos, há momentos gue É prbtrso brar ds 

ade at da cabeça a passé-ias pará a peábca Sierés a mente 
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ÁRIES (21/34 20,4) amarte fogo Modadiiado: tepudsis 

É por! quê hope você coogue antigas certezas d 

CO TOURO (24 4 20/5) tes entao fe tsialiiado Go Siga 

Quando nos entregamos à um ineviláva! periodo de 

mulameinões percebemos que a Coragem veria frutos 

generosos imesta em si a compartilhe suas arperiémeias. Sm 

CÂNCER (21/6222/7) ixerense: gua Madoleiado: irguiuias 
pra rom plermentar; Cnpracérrio. Amporte: Las 

[ema] posslval que a roloma lhe domande vma dose extra 

de energia hoje Por guisa lida suas emoções flutu zm a podem 

scobimento Encontre brechas mo dia e não permanaça ondo 

não Inmiver afeto Valte pará o 
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nomphamactar dquáro Expastia: Sot 
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mportará à tamanho do desaho, sua dispos ção pará vencer 
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Escute qualquer pressentimento 
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Sage bar pdnendiar Potato Magpueda Mercirao 
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Irma, lembre-se que d posshedl! entrontar studções dá foímia 
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sentir, Fra fo com o aísio 
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sua imaginação Explore 
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Certas conhatimentos de s-são necessários pará quê 

possamos honser nosso crescimerito pessoa! é essa tareta 

demanda dedicação e coragem, Encontra seu religio inferior e 

o] SAGITÁRIO (22/10 A 21/12 )erecmento: Saga só amando 

4% a 

entreguê-ss a esta rengeo mento 

convite? O senhor escreve as 

histórias sob encomenda? 
Varia. Por exemplo, hã al- 

guns anos eu tive uma boa 

ideia para fazer o “Meia-nonte 
em Paris, Foi uma situação 

emquea ideia surgiuantes de 

me ligarem: tive a ideia pri- 

meiroe fui paraa França fazer 
o filme. Mas muitas vezes al- 

guém me liga e diz que está 

disposto a financiar um filme 
se eu rodá-lo na cidade ou no 

pais. Ai eu penso se faz senti- 

do. Acontece que sou um 
grande amante de cidades. Fi- 
co entediado no campo, mas 

fico entusiasmado por cida- 

des como Paris, Londres, Ro- 

ma ou Barcelona, Gosto de 
cozinharnuma cidade estran- 

geira, gosto de passar quatro 
gu cinco meses trabalhando 

nela. As cidades são como 
personagens para mim, são 
essenciais para as histórias 

que quero contar. Se alguém 
me convidasse e pagasse para 

fazer um filme no deserto do 

Egito ou algo assim, eu não fa- 

ria. Porque eu não consegui- 
riamorar lã, euodiarniaosole 

o tempo quente. Mas se qui- 

serem me ligar convidando 
para fazer um filme em Esto- 
colmo, seria ótimo. 

Hã alguns anos, circularam no 

Brasil histórias de que o senhor 
teria negociado filmar no Rio 

de Janeiro. O que aconteceu? 
Sim, houve uma negocia- 

ção. Me ligaram daí pro- 

pondo financiar meu fil- 

me. Então minha irmã, que 
também era produtora, vi- 

ajou para o Rio e voltou di 

zendo que era possível pas- 

sarum tempo aí, queacida- 
de era adorável, que as pes- 

suas eram gentis, coisas as- 

sim. Oque faltava eraeuter 
uma hoa ideia que funcio- 

passe no Rio. Mas eu não 

consegui, Acauntece que 0 

Brasil é um pouco mais es- 
pecial para os americanos 

do que, digamos, Paris ou 

Londres. Essas cidades se 
parecem de mais com Nova 

York ou Los Angeles ou 

Chicago, é mais lácil criar 

uma história nelas porque 

eu me sinto mais familiari- 

zado. Já o Brasil, para um 

americano, é mais exótico, 

E não gosto de pegar o di- 
nheiro de alguém para ta- 

zer um filme que não seja 
bom. Não fiz um filme no 

Brasil por falta de uma 
ideia que fosse charmosa 

ou dramática para o pais. 

Mas ficaria muito feliz em 
fazer um filme ai. 

Festival de Cannes. 

“Medida provisória”, filme 

de estreia de Lázaro Ramos 
como diretor, ficou com o 

prêmio especial do júri. O 

longa narra um futuro distó- 
pico em que o govemobrasi- 

leiro obriga os cidadãos ne- 

pros aemigrarem para a Afri- 
ca. Tati Villela, de “Mundo 

novo”, e Rômulo Braga, de 

“Sol”, receberam os troféus 

de melhor atriz e ator do Fes- 

tival, respectivamente. 
Jã"Rolê — histórias dos ro- 

lezinhos”, de Vladimir Sei- 

Xds, que gira em torno daocu- 

pação dos shoppings por |o- 
vens de periferia na década 

passada, ficou com a estatue- 

tade melhor documentário. 

CAPRICÓRNIO (22/17 4 20/1) tis erts: foros Moda nto: 
tequila, Siga complamendor Circm Exporta “atua 

vocd sentirá aos porcos sua potbncia aumentar 6 bo 

condugir por caminios mass produtos. Não dê espaço para 

dúvidas e aprovilto esta força. Pode parecer é final ca algo, mas 

é claramente ur indica 

F Jg AQUÁRIO (2 A 8/7) tremendo: dr Madaiadado: Fio Sigro 

Par eng enterrar Lodo egarta biraro 

as Mojo será preso iransilar com Nudez através das 
Larelas do da Apreite à ierdade gue à momento lhe olarece 

é são lute contra o fhusó natura! da vida, Há prováves alertas no 

SEL Câmstio Velorize 

Ti PEIXES (20/2 4 20/37) femesta: ágos Moisbasso Niize 
gos cespe star: Virgen Megpicde: titan 

A pranteca de suas conquistas d proporciona! à de 

sua COrdmir, já que muitas vegis será nbcessário se ariScar 

para alcançar cesto obgeliro. Lembre -sa do que você É vencer 

aLê aqui é Spa em Irnente 

Editora: abre Coutart (gabbagiobo coin Er Edibora defunto Monga Mies (raça muleta br) Editor assisâerte: Ediaiia Bedrigaes (sabor pues To gpiolo con br, Dimgrnmiação: Dusiavo dorata (gas Pedgubo com br) e lstgue ires Dorcia 

(uogoeaglote com br) Tebehanes: Redação 2554-5205 Pullie idade: 2554-4200 pubbcidade Dog abo com hr Comespond bncia: Bua Marquês de Pomba: 25, 4º andar CEP 20230-240 
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CHRIS NOTH E 
O ESCÂNDALO 
DE ASSÉDIO 

sacusações envolvendo Chris Noth, o Mr. Big 
A) | de "Sex and the city”, fazem pensar. Na última PATRICIA p 

Tem espaço para isso 

Avolta de Camila Queiroz 
à Globo em “Verdades 

secretas” 3 é uma possibi- 
lidade concreta, À atriz 

será bem-vinda, garantem 

fontes da emissora. Jáseu 
empresário, tido como 

grande responsável pela 

confusão ocorrida nos 
bastidores, não. 

KOG UT semana, o ator foi apontado por duas mulheres 

diferentes —e que não se conhecem — como «E mais 
Coma Anna Luita Santiago. Teaynd Rodrigues. responsável por atos de assédio sexual, Ele se 

Babriea Antunes e Gabriel Menezes 5? aaa 
higutagiaho cem de disse surpreso e negou tudo. Foi assunto do “The O Globoplay disponibilizou 

eee ar Hollywood reporter” que depois se peneralizou dois desfechos dasepunda 
E via ps trieasbogur ) ' P yu a Po E E ; s portodaa imprensa. Não é a primeira vez que temporada na última sexta- 

vemos isso acontecer nos anos mais recentes. O Balanço feira. Porém, quando ano 
movimento £MeToo confirma isso. vela estrear na Globo, em 

Não entro aquinoméritode Glória Mariae Sandra Annenberg, apresentadoras do 2023, um deles terá de ser 
A IRONIA É: O quem está dizendo a verdade, “Globo repórter”, comandam a “Retrospectiva 2027 que — escolhido. E valerá para 
ATOR FATUROU | mas nasconsequências do aClobo exibe esta noite, depois de "Um lugar ao Sol". O definir atrama da terceira 

COM UMA CENA | escândaloparaoatoreo programa, como é tradição, relembrará os principais temporada. 
TRÁGICA. programa. Nomesmodiaem — acontecimentos no Brasile no mundo (e foi umano e tan- 

E DEPOIS. FOI que issoocorreu, Noth to, não é leitores?) Paixão pornovelas 

Paraos efeitos no desfecho de CORT ADO DA perdeu também pelo menos 
“Verdades secretas” 2. Amora E um contrato comercial. É ia Depois de “Vilões que ama- 

Mautner, Tony Cide sua PROPAGANDA que em“Andjustlikethat”, | FS a Bráulio Bessa na mos” e “Casais que ama- 
equipe fizeram mágica. POR RAZÕES seu personagem passa mal, [E e E — a . série documental mos”, Hermes Frederico 

MORAIS sofre um infarto e tem um Fim Es “Poesiaquetrans- idealizou e coproduziu com 
chocante. Acontece | forma”, que será o Viva"As novelas que ama: 

enquanto ele está em casa praticando spinning. lançada depois de mos”. No especial que vai ao 

Por causa dessa cena, o ator levou o posto de amanhã no Globo- aramanhã, serão reveladas 

garoto-propaganda de uma empresa fabricante play. À produção as dez tramas de maior su- 
deequipamentos esportivos, a Peloton., percorredezesta-  cessoexibidas pelo canal, 

Parece uma grande ironia: primeiro, Noth dos para mostrar 

taturou com a morte, porque estrelou uma cena pessoasquetoram — Nadadeatuar porora 
trágica; e e depois, foi cortado da campanha influenciadas pela 

Para o aplicativo da HBO publicitária justamente por razões morais. obra do poeta Vencedora do “Master- 
Max. Além da navegação O assunto não foi encerrado. E é melhor que Chef” e contratada da 
péssima, ele fica pedindo não seja mesmo. Acusações assim devem ser Band, Isabella Scherer quer 
atualização. Um pesadelo investigadas. A conferir mergulhar na culinária. 

JOGOS QUADRINHOS 

LOGODESAFIO Foram encontradas 64 palavras 37 de 5 letras, 13 de 6 ietras, 10 de 7 MACANUDO tinas 
POR SÔNIA PERDIGÃO betres Qd de É letras, além da palavra original, Com 3 soquiincia de ni ni 

botras TU Foram orcontradas DO palmvras. vesÊ ESTA LENDO qm 
DAQUELES RIGANTEA 

Instruções: Esto jogo tem os soguinies objetivos: 1 Encontrar a 

palavra origina! utilizando todas as jetras contidas apenas no quadro 
maio 2 Com estas mesmas letras formas O marco número possivel da 

palavras de 6 letras ou mais 3, Achar outras palavras (do 4 loiras ou 

mais) com o áiiniho da segubncia de beiras do quadro menor As botras 

só poderão ser usadas uma vez am cada palavra Não valem varbos, 

plurais & nomes próprios. 

“RRRNTA "DpIAA 

"EFA “JOHN “DAL Mom “Opra “Opnisas “oprisa tapriso :f1| Sena DE Eougnhos E LIS) DALLIHISIO Josias 
“OPUS OAREIDAP CANSA UROCLEDA DPI DPRADOS OUSADO CREA FOSMAND USRDAND OSNLSA "EI "EIS 

ORA COEN OESP “OPA OVAS OPNDRL HODIDO “OSLA DD EJA“ CRASBP “DUJS RP TELE "SELADO SOQUIA !JOBHA PODA 
“EUA “COPIA DEDA RODA “CSUDA POUT AMU] DRT ONO “RLIOS “ONES DUAS JODOS "DAIRE “OLEIROS "OTSAU 
“con OS OIDA “UISIP '0OSAP CIA DALI “BSD VPRES TUDO DIS “DURO “DRI 'OISOO *DAIO “TAI POFÔMOS 

[“i?) Ta Preparada?, 
sucesso de Marilia 

. Ca 
talecida em 2021. 

Eu NUNCA pro 
Di DOS MEU sap 

re = 

érado,— 

am Senhores 

Er et dem. 

fobia! a 
Ranho do Can- 

per trançtts domblé 
Y sema de 

tário rrineer a dadas ri 
ma ã de 
mangá do 

BICHINHOS DE JARDIM iara gomes 
Ne tório Eyro- DEPOIS COLOQUE 

E | UMA DOAÇÃO AR NUMA Tia DEGUA DE 
ALGUMA Familia | , CABEÇA PRA BAliO! 
QUE PRECISE. - - 

Contas (7), ONG que 
liscaliza 08 gastos | 

públicos 

erá SMEDNO 

IPS ofEy— EQ) ER— 054 — qu BANCO 

URBANO, O APOSENTADO a miséro 
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DOS 

ssim como quem não quer nada, na me 
lhor das intenções de sociabilidade, eu 

perguntei no zap dos escritores, as mais finas 
assinaturas literárias do pais, se havia ali al- 

guém que pudesse se juntar a mim e, de vez 
em quando, botar tênis-calção-camiseta po 
correr. Escritores fogem de-clichês, mas folia 
que aconteceu em seguida. Fez-se o silêncio 

ensurdecedor. Sepulcral. Parecia aquela ce- 
na de farveste, quando o bandido entra no sa- 
loan e o pianista, orquestrando o terror, ime- 
diatamente para de tocar. Ouvi a mosca zum- 
bindo elétrica no satoon do zap intelectual. 

JOAQUIM FERREIRA 
ANTOS 

as gundo ade nodiogiobo Corri br 

COMO CARREGO 
A MINHA CRUZ 
DE PAPEL 

Ontem pela manhã eu estava com outras 

cinco mil pessoas em mais uma corrida de 

rua no Aterro do Flamengo e, por mais que 
procurasse, não encontrei entre elas qual- 

Quer uia cu tivesse o nome ustrando ca- 

pas de livro. Drauzio Varela devia estar em 

São Paulo. Sobre o japonês Haruki Muraka- 
mi, maratonista e autor de “Do que eu falo 

quando eu falo de corrida”, eu não tinha a 

menor ideia do paradeiro. 
Murakami diz no livro que um cavalhei- 

ro não fala a respeito das mulheres com 

quem terminou um relacionamento, so- 

bre quanto paga de impostos e nem como 
mantém a saúde em forma, o que poderia 

parecer O caso deste texto que ora se imi- 

cia. Não o é. Eucorro profissionalmente. 

Descobri faz tempo que não basta prefe- 

rirsubstantivosaos adjetivos, levar os ver- 
bos para quarar ao sol suave da manhã ou 

botar palavras curtas no lugar dos parale- 

lepipedos dos polissílabos. E pouco. Ler 
Graciliano pode aquecer as articulações 

dos dedos, Clarice taz brotar sinapses de 

beleza metafórica — mas como suportar o 
peso dos gerúndios sobre os ombros? De- 

finitivamente, não há emplasto Brás Cu- 

bas que confortea região lombar depoisde 

uma maratona de parágrafos. 
Eu digo que carro protissionalmente por- 

que escrever é 

EUDIGOQUECORRO uma atividade 
isica. Dói nos 

PROFISSIONALMENTE RÃ q 

PORQUE ESCREVERÉ so pescoço, e é 
UMA ATIVIDADE preciso estar 
FÍSICA. DÓINOS preparado para 
OSSOS. DO CÓCCIX o esforço de es- 

AO PESCOÇO, E É praia O CEFe- 
y elo contra a pá- 

PRECISO ESTAR gi na em Rs 

PREPARADO até que, uma, 

NA DANÇA 
DA SOLIDAO 

TÉLIO NAVEGA 
tedio neves iglaha com a 

Pp! estã em casa, E sozi- 

nho. Ou melhor, quase. 

O cãozinho Biscoito ainda 
lhe faz companhia. Mas 
Paul, agora divorciado, se 

sente muito solitário, prin- 

cipalmente porque sua filha 
também partiu, e a residên- 

cia em que a família morava 

agora é grande demais só pa- 
raele, Dai estar mal cuidada, 
comia piscina suja e a grama 

tão alta. Abandonada assim 
comoo próprio Paul, um ho- 

mem de cinquenta e poucos 
anos avesso à tecnologia e 

com problemas para dor- 

mir, além de ter uma mãe 
que mora sozinha e volta e 

meia precisa de sua ajuda. 

Este é o enredo de “Paul 
em casa” (Comix Zone), 
mais novo quadrinho do ca- 

nadense Michel Rabagliati, 

que costuma fazer de seu 
personagemumaespéciede 
alter ego de si mesmo. Paul 

já protagonizou vários mo- 
mentos da vida do autor em 

livros que renderam a Raba- 

gliati neste ano o prêmio de 

Melhor Série no Festival In- 
ternacional de Quadrinhos 
de Angoulême pelo conjun- 
toda obra. E não foi o pri- 

meiro por lã, Há 11 anos, ele 
ganhou o prestigiado prê- 

mio do público pelo álbum 

“A canção de Roland”, publi- 
cado no Brasil pela mesma 

Comix Zone. 

— É sempre interessante e 

encorajador ganhar prêémi- 
os, mas, por incrivel que pa: 

reça, não me traz tanta ale- 
gria — revela Rabagliati por 
email. — No dia seguinte, 

volto ao trabalho e já esqueci 
tado isso. Gosto de ser lido, 

que é o que mais importa pa- 
ra mimno fimdas contas. 

HUMOR NA MELANCOLIA 

O GLOBO Segenda-lara 20.12.2021 

duas horas depois, se faça a chama que ilu- 

mine tudo até o ponto final. 

Correr ajuda. Não melhora o texto, por- 
que aí a literatura do Quênia seria imbati- 
vel, mas mantém ereta à espinha de quem 

passaodia inteiro no ofício dedesbastaras 
toneladas de vírgulas que insistem em 

atravancar a fuénciado caminho. 

O jornalista Elio Gaspari, quando lhe 
perguntavam na redação do Jornal do Bra- 

sil sobre como ia a vida, costumava res- 
ponder que ia tudo napaz —“vou carregan- 
doa minha cruz de papel”, Parece leve, e 

Deus me livre de morar na filosofia numa 

hora dessas, mas Gaspari queria dizer que 

cada um sabe como pesa qualquer cruz 
que lhe vá aos ombros. Há quem, para su- 

portar, acenda velas ao santo padroeiro 

das cervicais, Eu prefiro o estado laico das 
corridas derua. 

Ontem no Aterro a minha via crucis soli- 

tária, sem à companhia dos amigos das le- 

tras, foi de 10km. O esforço terá valido a pe- 
nase resultou na alegria de um texto com 

boa hidrataçãonos verbos. ideias de partur- 

rilhas bem alongadas — e, principalmente, 
se oleitor não precisou do balão de oxigênio 
para respirar echegar feliz, em tempo recor- 

de, até a medalha deste ponto tinal. 

— Nos meus dois livrosan- Quadrinhos. 

teriores eu consegui, ao Páginade 
contar duas histórias de mi-  “Paulemcasa” 

nha juventude, evitar me (ComixZone), 

mostrar hoje, aos 50 anos — de Rabag iatl: 

explica o quadrinista cana- “Pinteum 
dense. — Em"Paulemcasa”, quadro preciso 

as máscaras cairam eeu pin- dos W'times der 

toum quadro bastante pre-  amosdeminha 

ciso dos últimos dez anos de vida Acreditava 

minha vida. Honestamen-  queissome 

Le, eu acreditavaque issome ajudanaaohar 

libertaria e me ajudaria a parotuturo 
olhar para o futuro, mas não mas não lo bem 

foi bem o caso, ainda estou ocaso” 

muito deprimida. Acho que 
acabei herdanda a genética 

de minha mãe, que era cro- 

nicamente deprimida. 
Apesar da solidão de Paul, o 

humor agridoce e a arte car- 

tunesca de Rabagliati tornam 

a leitura de “Paul em casa” 
agradável. O amor do perso- 

nagem por sua mãe e filha, 

com choques de gerações de 
todos os lados, é um trunfo. E 
uma crônica bem realista de 

nossos dias, em que interagi- 
mos mais pela Facebook. A 
pa ndemia só acentuou isso. 

O final poético do livro, po- 

ré, traz esperança. 

Rabagliati já produziu nove 
aventuras com seu alter ego 
como protagonista —sete de- 

las aínda inéditas no Brasil — 
Assim como Rabagliati, 

Paul trabalhou por muitos 

anos como designer gráfico 
e em determinado momen- 
to da vida, decidiu se dedi- 

car exclusivamente à ilus- 

tração editorial. Ambos são 
profissionais autônomos, 
que costumam trabalhar de 

torma isolada, Mas a pande- 

mia evidentemente atingiu 
mais o autor da HO: 
— Pata ser franco, entrei 

em pânico no início. Já vi- 
viaasolidão e tive muita di- 
ficuldade em lidar com a 

EM 'PAUL EM CASA! 
O PREMIADO 
CANADENSE 
MICHEL RABAGLIATI 
APRESENTA, DE FORMA 
AUTOFICCIONAL E COM 
HUMOR AGRIDOCE, 
AS ANGÚSTIAS DE UM 
HOMEM SOLITÁRIO 
AVESSO À TECNOLOGIA 

ideia de me trancar ainda 
mais! Especialmente du- 

tante o inverno em Que- 
bec, onde fica frio e escuro 
a partir das 16h. Tive que 
me acostumar como todo 

mundo, mas não foi fácil! 
A autoficção que o quadri- 

nista canadense produz em 

“Paul em casa” é melancóli- 

ca, porém com muito bom 
humor, Afinal como não rir 

com a rabugice do persona- 

gem com relação à nova tipo- 
logia das placas de trânsito? 
“Por que tudo sempre tem 

que mudar?”, pergunta-se 
Paul ao volante, angustiado. 

Ousua aversão aos aparelhos 
de celular, em busca das ver- 
dadeiras relações humanas, 

como antigamente, antes das 

redes sociais? Evidentemen- 

te Paul não sesente confortá- 
vel nos dias atuais. Eo mes- 

no deve acontecer Com Ka- 

bagliati, que se expõe bastan- 
te neste novo livro, ainda que 

insira um pouco de ficção. 

Ele diz que pareceu natural ir 
mais longe na psicologia de 
02] personaçger. 

E avisa que seu próximo livro 
será um pouco diferente, 

uma graphic novel no verda- 

deiro sentido do termo. 

— Estou trabalhando em 

um peu Leno romance ilus- 

trado — revela o autor. — O 

formato é um pouco menor —“Paulem casa” 
doqueoslivros de minha sé- Autor: Miche 

rie, ea história se passa nu-  Rabagliatl 

ma ilha do Quebec, onde às Tradução: 
vezes passo uma semana FernândoPaz 
com minha filha, no verão. Editora 

É a história de uma viagem.  ComisZina 
No momento, estouna ter- Páginas Z08 

ceira parte da história. Preçac R$ 7390 
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ALTA DA ECONOMIA EM CENÁRIO ADVERSO 
PIB de Minas Gerais sobe mais que a média nacional no terceiro trimestre, mas situação fiscal do estado ainda é desafio. 
Segundo economistas, resultado do ano que vem deve ser impactado por orçamento das famílias e inflação dos serviços 

— 

PRINCIPAIS INDICADORES 

VARIAÇÃO DO PIB (%) 

Desempenho do Produto Interno Bruto, por trimestre (comparação contra periodo imed atamente anterior) 

E Brasil EM Minas Gerais 

11 
85 6 as tis To «dunas 

PTR ETR, FTA! STR | TRI 
2019 

SEM EMPREGO 

Taxa de desocupação no 3º trmestre (em %) 

E Brasi DD Sudeste BM Mnasteras 

Fontes: [BGE e Forsação João Finhéiro (EP) PNAD continua trimestral IBGE 

IVAN MARTÍNEE- VARGAS 
var marippfeargasdodgiobo com br 

mmeioá retomada daeco- 
nomia após a crise impos- 

ta pela pandemia, o estado de 

Minas Gerais cresce acima 

da média nacional. No ter- 
ceiro trimestre de 2021, o 

PIB do estado subiu 5,3% na 

comparação com o mesmo 
periodo de 2020, ante 4% de 
alta do país. 
Apesar disso, o indicador 

mostra uma desaceleração 
do ritmo de atividade eco- 

nômica similar à nacional. 

Em relação aos dados regis- 
trados nos três meses ante- 
riores, por exemplo, o PIB 

do terceiro trimestre teve 

baixa de 0,2%, similar á de 
0,1% no cenário nacional. 

Assim como q restante do 

pais, o estado sofreu com 
uma retração do agronegá- 
cio no periodo devido a pro- 

blemas climáticos que afe- 
taram negativamente sa- 
fras, como a de café. A retra- 

cão do segmento foi de 
10,2% na comparação com 
o trimestre anterior e 174% 
em relação ao mesmo perio- 

do de 2020. 

EXPORTAÇÃO DE MINÉRIO 
DE FERRO AUMENTA 98% 
China é principal! comprador da commodity, que teve salto de preço este ano 

H istoricamente ligada a 
Minas Gerais, aminera- 

ção segue como uma das ati- 
vidades mais relevantes da 
economia do estado. Segun- 
do a Companhia de Desen- 
volvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemge), à 
estado extrai anualmente 
mais de 300 milhões de to- 
neladas de minério de ferro, 

alémdeserresponsável pela 
metade do ouro produzido 
no Brasile de 75% doniábio 

Especial Minas Gerais 
& Editor resporeadrei: Ber aio dreóração jree são ande ari oglobo com be) 4 Editores: NH mnco Uma [mauntio eameridep oglabe cém Esja Tiago Dantas (hago Csstarfisp oglbo com to) 1d Bapirieres Bssnca Games (bianca gomes p ogloba com br; Cleide Coreaiho 

(chade carvalvodios egtoho com br), Eduardo Graça (eduardo grscsbogiaba com br e!ven Martines Vargas (non marimenargasBedgute com br) 4 Diagramação; éra Scot (ara scott oglobo com be) d infografia: Gustavo Moses (gue lavo mecreibegiobo com.br) 4 Ilustração: André Mieio 

Entre os setores com me- 
lhor desempenho, o desta- 

que é a indústria extrativa 
mineral, beneficiada pela 
conjunturadealtade preços 

internacionais do minério 

de ferro. O segmento seguiu 
rota de crescimento no ter- 
ceiro trimestre, com alta de 

2.3% em relação aos três 
meses anteriores, No acu- 
mulado do ano, o aumento é 

de 19,2%. 

Para especialistas, o estado 
tem buscado uma política de 
atração de investimentos 

com vistas àdiversificação da 
economia, mas enfrenta de- 
safios, como aainda combali- 
da situação fiscal. 
Segundo Bernardo Cam- 

polina, professor de econo- 
mia da Universidade Fede- 

ral de Minas Gerais 

(UFMG), preços de com- 
modities agrícolas e mine- 
rais, como minério de ferro, 

ouro, nióbio, café é soja, in- 
Auenciam a balança comer- 
cial do estado, que é expor- 

tador desses produtos. 
— Nasatividades mais val- 

tadas ao mercado interno, a 
recuperação da economia 

se deu ante uma base mais 

do mundo. O estado é o se- 
gundo maior em receita ad- 
vinda da mineração no pais, 
atrás do Pará. 

De janeiro a novembro 
deste ano, Minas Gerais ex- 
portou US$ 17,04 bilhões 
em minério de ferro, valor 

que representa 48% de to- 
das as vendas ao exterior do 

estado. O segundo item da 

auta, o café, aparece ape- 
as com USS 3:88 bilhões. 
Na comparação COMO DMEs- 
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Extração. Janda da Usiminas, em ltatiaiuço Setor toi dos que mais cresceu 

mo periodo de 2020, a cres- 
cimento da receita com ex- 
portação de minério de fer- 
ro foi de 98%. 

— Houve aumento dos vo- 
lumes de produção no esta- 
do. mas o principal fator foi 

o preço médio, que foi de 
US$ 91,04 por tonelada em 
média no primeiro semes- 

tre de 2020 e saltou a USS 

183,43 no primeiro semes- 
tre deste ano— afirma Julio 
Nery, diretor de Sustentabi- 

lidade e Assuntos Regulató- 
rios do Instituto Brasileiro 
de Mineração (Ibram). 
O valor atual de referência 

dominério está próximo aos 
US$ 108. Os preços da com- 

modity dependem direta- 
mente do consumo da Chi- 
na, maior importadora do 
minério e responsável por 

mais da metade da demanda 

global por aço. O consumo 
do minériona China tem ar- 
refecido mais recentemen- 

teem meio a medidas do go- 
verno para controlar a po- 
luição, além de problemas 

no setor imobiliário chinês. 
O nível de preços espera- 

do para 2022 é de algo en- 
tre US$ 100 e US$ 120. Se- 

gundo Nery, é suficiente 
para garantir a rentahilida- 
de de grandes produtores 

frágil. É um desafio manter 
a alta fe rque há uma pres- 

são sobre o orçamento das 
famílias. Nos serviços, que 
representam mais de 60% 
da economia, há tendência 

de acomodamento do cres- 
cimento em 2022 —diz. 
Para o economista Mauro 

Savar, os setores ligados à ex- 
ploração de commodities no 
estado atualmente fazem uso 
intensivo de tecnologia: 

— Ter commodities não é 
condição para ficar atrasado. 
O que limita o desenvolvi- 
mento tem mais a ver com 

alocação de recursos e quali- 
dade de instituições. 

ARRECADAÇÃO MAIOR 
Os investimentos captados 
porméeio da Agência de Pro- 
moção de Investimento é 

Comércio Exterior de Mi- 
nas Gerais (Indi) chegaram 
aR$58,2 bilhões de janeiro 
asetembro, o melhor resul- 

tado desde 1998, 
O governo deve contar 

ainda com o pagamento de 

R$ 37,68 bilhões pela Vale, 
como parte de um acordo 
judicial para reparação de 

danos causados com a tragé- 
dia de Brumadinho com vi- 
gência de dez anos. O di- 
nheiro deve ser investido 

em obras públicas 
Os investimentos ocorre- 

rão mesmo apesar de um ce- 

nário de déficit fiscal, ainda 
que em menor escala que 
em anos anteriores, O orça- 
mento do estado para 2022 

revê receitade R$ 125,7 bi- 
hões, 19% maior que a des- 
te ano. Entram na conta 

também uma arrecadação 
maior que, segundo Cam- 
polina, é influenciada pela 
alta dos combustiveis, sobre 

os quais incidemo ICMS: 
— Isso permitiu à Minas 

Gerais pagar salários do fun- 
cionalismo em dia, mas é 

um espaço fiscal volátil, 
O governo estadual tam- 

bém tenta aprovar na Às- 

sembleia Legislativa a ade- 
são do estado ao regime de 
recuperação fiscal, oque da- 
riaao governo estadual mais 

prazo para equacionar divi- 
das com a União, além de 
isentá-lo de pagamento de 
encargos. Em contraparti- 
da, o regime prevê a privati- 
zação de estatais, como a 
Cemig, de energia, caCopa- 

sa, de saneamento. 

brasileiros e, portanto, à 
sustentabilidade econômi- 
cado setor. 

Valdir Farias, diretor- 

executivo da consultoria 
Fiaito, afirma que a ferro 

responde por eins 
mente 70% do faturamen- 

to da mineração no Brasil. 
Em Minas Gerais, além do 

ferro, são extraídas outras 

53 substâncias. 
A extração de pirocloro, 

matéria-prima do nióbio, 

porexemplo, é feita pela mi- 
neradora CBMM no muni- 
cípio de Araxá. A operação 

representa mais de 80% da 
exportação brasileira do mi- 
nério, usado hoje em dia 
principalmente na contec- 

ção de aços especiais em in- 
dústrias como a automohi- 
listicae anaval (LM.V) 

Q 
“É um 
desafio 
mauditer d 

alto porque 
ha pressão 
sabre o 
urçamento 

das famílias” 
O 

Bernardo 

Campolina, 
professor de 

economia da 

UFMG 

“Ter uma 

(economia 

baseado em) 
commodities 
não é 

condição 
para atraso. 
O que limita 
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Mauro Sayar, 
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MINAS, 

MAIS TECNOLOGIA 

E INCENTIVO, 
MAIS QUALIDADE 

E RECONHECIMENTO 

DOS NOSSOS 
PRODUTOS. 

Minas é, hoje, o maior produtor A MINAS 

em leite, batata, alho, morango e 

cenoura, além de estar entre os GOVERNO DIFERENTE. 

ESTADO EFICIENTE. 

mundial de café e o primeiro do Brasil 

principais estados produtores de 

feijão, laranja, ovos, tilápia e limão. 
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AGRONEGOCIO 
CRESCE COM A 
DIVERSIDADE 
Setor encontra novos nichos de produção e 
registra aumento real de 34% em dez anos 

Segenda-teca 20122021] O GLOBO 

CLEIDE CARVALHO 
ilude corulhodbap ogisho case ia 

No Sul do estado, reduto da 
cafeicultura, está a maior 
produção de morangos do pa- 

uarto maior estado emex- is. Ali também começam a 
tensão territorial e lider na surgir plantações de outras 

produção de café e leite, Minas frutas vermelhas, como mir- 
Gerais tem se destacado no tilo e amora, Cordislândia, Em conjunta. 
crescimento oia ei município de menos de 5 mil O TAMANHO DO AGRONEGÓCIO EM MINAS GERAIS Conhec da pela 
se tornou o estado brasileiro habitantes, prospera com a vini- produção de 
com maior diversificação agri- cultura. Em 2020, a vinícola OCUPAÇÃO DO SOLO EM MINAS GERAIS morangos. 
cola. Dos 63 produtos listados Luiz Porto recebeu prêmio in- add á ne Ntredo 

na Pesquisa Agricola Munici- ternacional por seu caberret jp ig pal do IBGE, Minas tem 50. safra 2015. 0 segredo º 34,69% temuma 

Entre 2010 €2020, asetorteve . dasuvas? Umatécnicade dupla . 2576 comprida 
aumento real de 34%. O cálcu- poda desenvolvida pela Empre- o GR IBR 33,51% com quase GO 
loéinovador. Os pesquisadores sade Pesquisa produtores 

sean ado apa a COMPLEXO PRODUTIVO DIVISÃO DA 
chuiram no arcabouço do agro-  —Nãosomossó oestado do 7 Dn 

à : DO AGRONEGÓCIO AGROPECUÁRIA 
negúcioos insumos, aindústria café — diz a engenheira flo- má 
processadora, o comércioeos restal Ana Maria Soares Va- agropecuária “557% 
serviços que giram em tomoda lentini,secretáriade Agricul- pI ta A agricultura 

agniculturaeda pecuária asdu- turade Minas Gerias. 
as atividades de base Responsável por cerca de 17% und stria de insumos 
—Oagronegócio cresceu em da oferta mundial de café e atá pre 

todo o país, mas o importante 53,1% da produção brasileira, iistria ido pri 

em Minas Gerais équeocresci- Minas tem visto avançar a soja. de produtos agropecuários 
mento se deu por aumento de Em 2010, a produção mineira et 

ividade, não só por ex. dográoerade 2,9 milhõesdeto- equi florestal 
ide área plantada —diz  neladas. Em 2020 já havia pula- 

Raimundo de Sousa Leal Filho, do 6.2milhões ca estimati- 
peter e pesquisador da im encerre 2021 com cer- ca gire METRO PSU 

João Pinheiro. cade 7 milhões de toneladas. i 
Aeso de mêabineres Ai No Triângulo Mineiro, na Soja Cana de açúcar Milho 
ta Atlântica, cerrado e caatinga divisa com o norte paulista, 6 
— Minas produz quase tudo pastagens de hoi têm sido An EA EEE) 60.6 — 
quevaiâmesa Ao Norte, nare- substituídas pela soja. O dólar 2070 6,2 [= 75.4 73 
gião do Jaíba, tem banana, li- alto o elevado preço interna- » LR a Sd ros 
mão, manga, uva e mamão. Ali cional dacommodity caem co- A A RR 1: > BRO RE ea na a 
predomina o calor ea produti- mo luva também para recupe- MINAS GERAIS É... 
vidade da frunicultura tem sido rar o solo degradado pelo pas- 2 o 
alcançada com irrigação. to. Nosúltimos cincoanos,a À lugar 2 lugar 
Em Araxá —"lugar alto eele- cultura se expandiu ainda nos Cana-de-açúcar, laranja e fe;jão 
ga «Dia lingua tupi-guarani municipios de Araxá, Paraca- 53,1% 26,8% 
— houve incremento na pro- tu, Unai, Frutal, Passos e até Ra popduçdo Leite do psi je lugar 

dução de hortaliças, batata, ce- Patrocínio, lider nacional na a bis 
bola, repolho e tomate. Acerca produção de café, calda voar ara, 
de 130 km dali, SãoGotandoéo 10,9% banana e tomate 

maior produtordealhoroxodo PESQUISAS a A ad o 
Brasil, lavoura que chega a ser A prosperidade do agronegócio 17,1% Equinos nd enia (NG era tda E Pad de 
IO vezes mais rentável do quea temsidoestimulada por pesqui- da mundia Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
soja, e produz ainda cenoura, sasda Epamig. Em Maria da Fé, £ MapBiomas / Fundação João Finhe ro 
cebola, beterraba, repolho e um dos mais frios municipios 
múirtilo, todos com selo deori- mineiros, cerca de 3 milhecta- agricultores da Africa. venture formada pela Duratex mércio e serviços relaciona- 
gem, aexemplo do que jáocor- res foram ocupados por olivei- | Na região de Barbacena, ea austriaca Lenzing Instala- dos somam 38,6%. O segmen- 
re em Minas com café, mel, ras, e azeitonas são transforma- brotam fores, principal. daentreosn ipiosde Ara-  tode insumos, ta 
própolis e queijo canastra. das em azeite, Em Catuti, no menterosas, que fazem com —guarie Indianópolis, formece- 4,2% do total, tem sido irspul 
As pro mineirases- Norte do estado, produtores de que Minas seja o segundo rá a matéria-prima para a in- sionado pela indústria local de 

tão longe de alcançar as ex- algodão se organizam em coo- maior produtor nacional. O dústria têxtil. fertilizantes graças ao fosfato 
tensões de monocultura do perativas. Nos últimos anos, estadotemaindaextensasáre- | Com culturas tão diversas, presente na mineração nas re- 
Mato Grosso, por exemplo. Se- aumentaram a produtividade as de florestas plantadas, que cerca de um terça do PIB giões de Montes Claros e no 
gundo à Secretaria de Agricul- de 40 para 320arrobas porhec. abastecem fomos siderúrgi- (311%) do agronegócio mi- Triângulo Mineiro. Como o 
tura de Minas, cerca de 90% tare. Agora, terão recursos do cos. No Tri Mineirnes- nei é dentro das por- Brasil produz só um quinto do 
das propriedades são conside- Programa das Nações Unidas tásendo erguida a maior; teiras das fazendas. À indi que consome em fertilizantes, 
radas pequenas —maisumara- para o Desenvolvimento tadecelulosesolúveldo Brasil, triade processamento repre- a produção mineira é hoje 

zão da diversidade. (Pnud) é servirão de modelo a pela LD Celulose, uma joint senta 26,1% eos setores de co- 20% acimado que há 10 anos. 

E or 
Vanilson Mendes Veloso, de CASAS E COMÉRCIOS VIRAM MINIUSINAS prepare pri 
optar pela energia solar há três 

, aros, quando aconta de luz de 
Minas Gerais é o estado que mais produz energia solar no país, graças a painéis instalados nos telhados de residências e lojas sua casa de 60 metros que 

dosul R$ 200.0 in- 
vestimento em olto painéis, 

BIANCA GOMES cional de eletricidade. Aexpe- São Paulo, responsável por cerca de R$ 12 mil na época, 
ug riência mineira mostra cami- 12,8% ou 934 megawatts. reduziu a conta para R$ 80, 

nhos para a a marca, correspondente à tarifa de ilu- 
0 crescimento da instala- Em 2022, o estado tinha ape- CONTAMAIS CARA pública. 

ção de painéis solaresem nas três casas ou empresas Para Bruna Catta Preta, coor- | —Coma bandeira verme- 
casas e pequenos comércios com painéis instalados, segun- denador da Absolar em Minas lha, cuestaria pagando mais 
nos últimos anos ajudou Mi- do a Associação Brasileirade Gerais e diretor comercialda que R$ 200. Foi a melhor 
nas Gerais a se tornar o esta- Energia Solar Fotovoltaica Genyx Solar Power, a maior isão que tomei. Além de 
do que mais gera energia so- (Absolar). O número foi au- adesão à energia solar se deve. tudo, é uma mudança que 
larno país. O aumentonouso mentando a cada ano, atéche- também ao encarecimento ajuda o meio ambiente — 
de painéis por particulares se gar a 4,8 mil em 2021 das contas de energia, influen- afirma Veloso. 

deve a uma combinação de Hoje. Minas Gerais respon-  ciado pela falta de chuva: Pedro Sena, diretor de Ener- 
contadeenergia elétricaalta, de por 184% detodaa produ- | —O governo deveria pen- gia da Secretaria de Estado de 
sol em boa parte do ano e in- Eletricidade. Paináis cao raliaioni io aliainaivá limpa gira gerar energia ção de energia fotovoltaica do sarna energia solar como Minas Gerais afirmaqueos al- 
centivos fiscais do governo. pus espa ta Seia uma alternativa. É uma tos índices de incidência solar 
Enquanto as usinas hidrelé- matriz energética é apontado dos últimos 90 anos. Nacional de Energia Elétrica energia que tem recurso to- dão ao estado uma “vocação 

tricas respondem por 58% da por analistas como importan- Relatório da Bloomberg (Aneel). A porcentagem cor: talmente renovável, não faz natural para esse tipo de ener- 
eletricidade usada no pais, a te para que o país não sofra New Energy Finance (BNEF) responde a 1,3 mil megawatts. barulho, não polui e quase gia” Segundo ele, o estado ofe- 
energia solar representa só com apagões em situações de aponta que, em 15 anos, à O segundo estado que mais não precisade manutenção. rece licenciamento ambiental 
2,3%. O crescimento da parti- crise hídrica. Atualmente, o energia solar deve representar produziu energiadessafonte, Funcionário público de São simplificado e incentivos fi- 
cipação dos painéis solares na Brasil enfrenta a maior seca 32,2% de toda a produção na- que exclui grandes usinas, foi Francisco, no norte de Minas, cais para fomentar a prática. 
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TURISMO RESSURGE COM VACINAÇA 
Avanço da imunização ajuda a explicar aumento de 19,9% no movimento do setor nos primeiros nove 
meses em todo o país. Apostando no viajante do próprio estado, Minas tem crescimento acima da média 

BIANCA GOMES 

Biahea gorda ógiabe com bi 

Fo na pandemia da Co- 
vid-19 que o guia turisti- 

co Eduardo Negrão viu, pela 

primeira vez em seus 43 
anos, um dos cartões-pos- 
tais de Capitólio (MG) com- 
pletamente vazio. A cacho- 
eira Paraiso Achado semum 

único turista em pleno ve- 

rdoera o retrato de um cená- 
rio que ainda estava por vir; 
cerca de um ano e meio sem 

receber viajantes. 
De 70 passeios mensais 

que costumava fazer, ele foi 

azero. Voltou, então, a tra- 

balhar com ressolagem de 
pneus e contou com a ajuda 
da esposa, que é professora. 

Hoje, com 82% da popula- 
cão do estado vacinada com 
as duas doses, Negrão co- 

meça a perceber a retomada 

do turismo “dia após dia”; VOLTA DOS VIAJANTES 
— O telefone já começou a Após queda 

tocar, temos agendamentos 30,4 

até para o Nataleo Ano-No- Cuvid 9. múrmero 26.5 21,2 

vo. Ainda não igualou ão pe- dás y | 
riodo pré -pa ndemia, mas aa 

diria que estamos em 60%, Sa Eipiatos ás 

U que acontece em Capi- Minas Gerais volta 6 173 

tólioé reflexo deumcenário à crescertem 
nacional, Entre janeiro e se- didi 

tembroa, o volume de ativi- 

dades turísticas cresceu 
19,9% na comparação com 
o mesmo periodo do ano 

passado em todo o Brasil, se- 207 2018 Bo 2020 oa 
mund q dados do Instituto “Estimabwas  **AtE o mês de ouicbro 

Brasileirode Geografi ae Es- Fonte: Obzereatório do Turismo de Minas Gerals 

causada pela 

ORID foidon= o. 

construindo hoje. 

se 
à ArcelorMiltal, motor produtora de aço do Bresile lider 

global do setor, celebra 100 ongs como parceira das grandes 

& dos pequenas histórios do pois. Da consirução de Brasilia 

oq Memoriol do Américo Lotina. Das obras dé infraesiruturo 

dos metrópoles cos novos projetos de saneamento básico 

Sempre com às olhos volodos para o fuluro, o empresa anuncia 

à maior investimento no suo óperação brasileiro: R$ 4.3 bilhões 

porá o ampliação e modernização de unidades em Minos GeralS, 

que irão olender às demancos que ccom ponham o crescimento 

jumento do copocidade produlivo e a geração 

mugunçãs nom dústnia e no socied 

tatística (IBGE), 
Com 62% do patrimônio 

histórico brasileiro distri- 
buido em cidades como Ti- 

radentes, Ouro Preto e São 

joão del Rei, Minas Gerais é 
um dos estados que já vê a 

retomada do setor. Durante 

a pandemia, a aposta foi no 

viajante interno. Por meio 
do programa “Reviva Turis- 

mo, o governo destinou R$ 

35,5 milhões em marketing 
para promover principal- 
mente cidades do interior, 

— Tivemos um boom do 

turismo rural, fomentado 
pelas cachoeiras, Serra da 

Bens 

tombados. 

Tiradentes e 

pulras cidades 

mineiras celêm 

62% do 

patrimênio 

histórico 

do pais 

O 
“Oielefone já 
começo a 

Hencar, DETTMOS 

PESErvAS ale 

para o Netal 

Não igualou a 

antes da 

pandemia, 

IrhEs CSbtTiDE 

em 60% 

Eduardo 

Negrão, guia 

turístico de 
Capitólio 

Canastra e muitos outros 

Em maio, à ocupação dos 

hotéis no interior chegou a 
90% — diz osecretário esta- 

dual de Cultura e Turismo, 

Leônidas Oliveira. 

AVENTURA E MATUREZA 

Para os viajantes de fora, 
também contribuiu a busca 
por am bientes abertos, se- 

gundo Alexandre Brandão, 

vice-presidente Associação 

Brasileira das Agências de 
Viagens de Minas Gerais. 

— Minas tem muito do 

ecoturismo, a exemplo do 
mountain bike, das grandes 

lagoas e mesmo os circuitos 
das estâncias hidromine- 

rais, que incluem cidades 
como São Lourenço. 

Com 26,2% de aumento 

de atividades turísticas, Mi- 
nas estã acima da média na- 

cional, mas segue atrás de 

Bahia, Pernambuco, Goiás e 

outros três estados. Até ou- 
tubro, à Fluxo em Minas foi 

de 17,3 milhões de turistas. 

Antes de a pandemia Fe- 
char comércios, aeroportos 

e destinos turísticos, o setor 

vinha de um cenário de oti- 

mismo noestado, Em 2019, 
o fluxo turístico atingiu o 

seu maior patamar: cercade 

30 milhões de pessoas cir- 

cularam 0 40 Mendo uma 

cidades mineira. Naquele 

ano, o turismo representou 
81% do Produto Interno 

Bruto (PIB) do estado 



SETOR DE 
QUEIJOS CELEBRA 
ACADEMIA 
Reconhecidos fora do país, produtores se unem 
para criar escola de mestres queijeiros e sonham 

com selo que abriria as portas para a exportação 

CLEIDE CARVALHO 

cade careafhofisp ogiobo com hr 

ais tos típicos minei 
D VA pese if 
so Com 30 mil produtores ar- 
tesanais e receitas centenári- 
as. Minas Gerais ficou com 40 
das 57 premiações do Brasilna 
Guilde Internationale des Fro- 

magers (alga como Associação 
Internacional dos Produtores 
de Queijo), em setembro pas- 
sado, atrás só da França. Os 

queijeiros do estado recebe- 
ram ainda quatro títulos “su- 
perouro” —e só havia 30 deles 

para distribuir entre 900 pro- 
dutos de 46 paises. São iguari- 

asdos municipios deCrusliae 
Alagoa, do polo queijeiro da 
Serrada Mantiqueira; Carran- 
cas, do Sul de Minas, e Delh- 
nópolis, na Serrada Canastra. 

Nos últimos anos, o merca- 

do do queijo mineiro se sofis- 
ticou, Desde 2008, o queijo 
do Serro, município da Serra 

do Espinhaço, e o queijo ca- 
nastra, da Serra que lhedeuo 
nome, são Patrimônio Cultu- 
rale Imaterial do Brasil. Des- 
de a primeira medalha (uma 
prata para a fazenda Estância 
Capim Canastra) as premia- 
ções já passam de cem. No 
mês passado, o“Serradas An- 
tas” saiu do World Cheese 

Awards com uma das duas 

medalhas de ouro do Brasil. 
O reconhecimento im- 

pulsiona as vendas e multi- 

plicao número de lojas onli- 
ne dedicadas a distribuir 
queijos especiais. Uma pla- 
taforma nascida em Minas, 

aSertãoBras, sem fins lucra- 
tivos, atua como usina de 
ideiase troca de experiência 
entre os pequenos produto- 
res rurais de todo o pais. 
Neste ano começou a fun- 

cionar a Mestraria da Ca- 
nastra. Erguida em São Ro- 
que de Minas, uma das por- 
tas de entrada do Parque Na- 
cional da Serra da Canastra, 
a escola pretende formar 
mestres queijeiros, O local é 
mais do que apropriado: ao 

redor da serra atuam pelo 
menos 800 produtores. 
— À ideia é ser um centro 

de referência na produção 
para todo o país — diz Higor 
de Freitas Faria, gerente 
executivo da Associação de 

Produtores de Queijo Ca- 
nastra (Aprocan), respon- 
sável pela Mestrariaem par- 
ceria com à Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales 
do São Franciscoe do Parna- 
iba (Codevasf) eo Sebrae. 

Ele explica que a escola vai 
ajudar dé peoilitones a ousar 
em busca de qualidade. Entre 
os desafios, explica, está a ex- 

Cerca de 800 

atuam zo redor 

Canastra, onde 

tra funcionar a 

portação. Hojeoqueijo deleite 
cru produzido em Minas Ge- 
rais tem o “selo-arte”, que per- 
mite a venda em outros esta- 
dos. Mas os produtores não 
podem atender encomendas 
da Europa, Estados Unidas ou 
China, por exemplo O motivo 
é a ausência do selo SIF (do 
Serviço de Inspeção Federal), 
cujas normas ainda não foram 
desenvolvidas. Sem o SIF, é 

INTERCÂMBIO 
A ideia de criar a escola foi 
do produtor e engenheiro 
agrônomo João Carlos Lei- 

te, dono da marca Roça da 
Cidade. Além de levar mais 
tecnologiaaos produtores, a 

proposta é suprir lacunas de 
estudos e pesquisas sobre 
queijo artesanal no Brasil, 
em parceria com universi- 

dades. A proposta é reunir 
conhecimento é traduzir 
numa linguagem acessível a 
todos os produtores. 

Segenda-teca 2012.2021] O GLOBO 

— À intenção é replicar 
conhecimento — diz Leite. 
O produtor conta que a pro- 

ximidade dos produtores mi- 
neiros com os queijeiros fran- 
ceses é antiga, De 2002 a 2010 
vigorou um convênio entre 
Brasile França, como objetivo 
de organizar a cadeia produti- 
vaem Minas Gerais. A lição te 
ve quatro pontos básicos: água 

presa leite de animais 
ivres de zoonases, boas práfi- 
cas de ordenha e produção é 

Para Leite, outra aula impor- 
tante foi a da história de como 
o homem aprendeu a domes- 
ticar mamíferos no período 
neolítico. E, no processo para 
armazenar leite, descobriu 

ue se o colocasse com restos 
» estômago de animais, ele 

coalhava e virava queijo, 
— O queijo nada mais é do 

que leite em novo estado f- 
sica, Sofre maturação e po- 
deser armazenado por me 

ses, anos, sem perder a qua- 

CACHAÇA: APOSTA NO CONSUMO GOURMET 
Produtores miram a retomada no pós-pandemia para o aumento da procura por marcas locais, algumas com prêmios no exterior 

qm dos mais tradicionais 
produtores de cachaça 

dopais, Minas Geraissofreu 

de forma acentuada com o 
fechamento de bares e res- 
taurantes durante a pande- 
mia é agora aposta em um 

cenário pós-Covid de dimi- 
nuição da informalidade na 
produção e aumento de 
consumo de produtos pre- 
mium para reafirmar sua po- 
sição de destaque no setor, 
— O principal desafio de 

Minas hoje é a clandestinida- 
de. Estima-se que 90% do 
consumo seja informal, mai- 
or doqueem outros estados, € 

a diferença de preço é enor- 
me, indo de R$ 2 a R$ 30 por 
litro — diz Aline Bortoletto, 
doutora em Ciência dos Ali- 
mentos pela USP e especialis- 
ta em bebidas. — Espera-se 
que as campanhas de consci- 
entização feitas durante a 
pandemia eapósa tragédiada 
cervejaria mineira Backer 
(quando dez pessoas morreram 

e pelo menos 16 ficaram em es- 
tado grave por intoxicação por 
dietilenoglicol em 2020) resul- 
tem em um consumidor mais 
consciente, que valorize os 
rótulos mineiros de destaque 
— completa Aline. 
É eles são muitos. No mais 

recente concurso mundial 
Spirits Selection, realizado 
em Bruxelas este ano, das 59 

CONCURSO MUNDIAL DE BRUXELAS 

Das 59 cachaças premiadas. 12 são de Minas Gerais 
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Fonte: Concours Momdia! Brumas (2021 

cachaças que sairam premia- 

das, 12 são de Minas Gerais.O 

estado também conta com 
uma região, Salinas, com de- 
nominação de origem con- 

CORPO PREVÊ AUMENTO 
DE PATROCÍNIO EM 2022 
Celebrado grupo de dança estreitou sua relação com empresas mineiras 

urante a pandemia, o Gru- 

po Corpo se viu, pela pri- 
meira vez em 45 anos, impos- 
sibilitado de dançar para sua 
plateia. Ao mesmo tempo, é 
sem relação direta com 9 de- 
sastre sanitário, deixou decon- 
tar, após duas décadas, com à 
apoio da Petrobras. Quase dois 
anos depais, no entanto, ne- 
nhum funcionário foi demiti- 

do. E a trupe segue até domin- 

go em temporada popular na 
capital mineira, com “Parabe- 
ko” (1997) e “Gira” (2017), que 
conta com patrocínio do go- 
vermo - A resiliência 
do Corpo, que apresentou este 
ano um novo es “Pr- 

mavera”, resultou da criativi- 
dade dos artistas mas também 
da capacidade de estabelecer 

parcerias com instituições mi- 

neiras ou com laços firmes 
com as Alterosas. 
Em maio de 2020, o Corpo 

criou, de forma pratulta, 

workshops para profissionais 
de saúde que estavam na linha 
de frente contra a Covid-19. O 
Grupo Corpo de Plantão aju- 
dou os que trabalhavam nos 
hospitais sem descanso, sem 

trolada (DOC. jeo apri- 
meira posição no randeicide ? 
produtores de cachaça, com 
375 estabelecimentos e 1,680 
marcas registradas no Minis- 

vacina, com quase nada. A pe- 
percussão foi tão grande que a 
companhia de dança criou 
uma extensão das aulas, desta 

vez pagas, para o público geral. 
E com patrocínio 

— Estabelecemos novas par- 
cerias importantes com a Lo- 
caliza Renta Car, quetem sede 
em BH, e a Seguros Unimed- 
ça Bina um momento 

tinhamos oito mil pes- 
soas fazendo aulas de dança — 
conta a diretora de programa- 

Ate 2020, 0 Corpo contava 
só com dois patrocinadores fi- 
xos locais, a Unimed e a Ce- 

mig. Pois hoje as maiores pa- 
trocinadoras são a Vale, que 
tem sede no Rio mas atuação 

tério da Agricultura, ficando 
atrás apenas do estado de São 
Paulo em volume produzido. 

— Além da Guaraciaba e da 

Prazer de Minas, premiadas 
em Bruxelas, destaco a Gou- 
veia Brasil, de Turvolândia, a 

Germana, à Vale Verdeca Le- 

blon, de Patos de Minas, que 
é forte na exportação — afir- 
ma Aline. 

ASPECTOS CULTURAIS 
Presidente do Instituto Brasi- 
leiro da Cachaça (Ibrac ), que 
tem sede em Brasília, Car 
Lima diz que a pandemia afe- 
tou especialmente a econo- 
mia da cachaça mineira por 
características culturais. 
—E que a cachaça não con- 

seguiu, como o vinho e até ou 

central em Minas ea multina- 
cional ArcellorMital (antiga 
BelgoMineira), maior produ- 
tora de aço do mundo e que 
tem seis das sete unidades bra- 

As duas, adianta Cláudia Ri- 
beiro, sinalizaram aumento 

realde valores para 2022. Aex- 
pectativa é a de que parrocina- 
dores com atuação em Minas 
sejam responsáveis por meta- 
de do orçamento no próximo 
ano, algo inédito na história do 
Corpo.que conta ainda com 
patrocínio do Itaú Cultural. 

— Queremos patrocinado- 
res de todos os cantús do pais, 
mas foi interessante ter inter- 
locutores aqui, a relação se es- 
treitou naturalmente. Somos 

lidade —ensina o produtor. 
Leite lembra que antes o 

queijo canastra com mofo 
sequer era vendido. Diziam 
que o queijo “adoeceu”. Os 
franceses ensinaram que o 
queijo mofado poderia ser 
de altissima qualidade. 

— Eles nos mostraram co- 
mo é importante transmitir 
conhecimento —alirma. 
Quarta geração da família 

a dominar a produção do 
queijo canastra, que pode 

ser mofado (similar ao 
brie), real (tipo emmental 
ou gruyére), casca florida 
fcom fundos que o deixam 
colorido) ou tradicional, 
Leite diz que a Mestraria é 
importante também para 
atrair às novas perações. Aos 
56 anos, ele já tem um su- 
cessor. O filho mais velho, 
Hugo, 27 anos, se formou ar- 

quiteto na Itália, mas hoje 
cuida da queijaria e planeja 
tornar a fazenda um polo de 
turismo rural. 

tros destilados, como. ulsque, 
que inclusive teve crescimen- 
to durante o período de isola- 
mento, ir para acasadas pess 
as. À cachaça em Minas ainda 
depende muito da coquetela- 
ria dos bares. E para 

mo o fechamento do global 
também registramos uma 
queda de 35% nas exportações 
este ano — afirma Lima. 
À retomada, que já está sen- 

do detectada com a reabertura 
de bares e restaurantes em ci- 
dades do estado, deve ser um 
alento para um setor que gera 
600 mil postos de trabalho em 
todo à pais, da produção ao 

consumo, de acordo com le- 
vantamento do Ibrac, 

— E Minas Gerais tem tudo 
para investir e tratar suas 
marcas cada vez mais como 
faz comos queijos, por exem- 
plo, valorizando o consumo 

gourmet da cachaça, hoje 
mais solidificadonos estados 
do sul, em São Paulo eno Rio 
— aposta Aline. 

do mundo, mas não tem moti- 
vopra opãodequeijoea 
polia de Cléa, 
Como a lei mineira de in- 

centivo tem teto de R$ 900 
mil para manutenção e R$ 
600 mil para eventos, a mai- 

or parte do investimento 
dos mineiros se dá via legis- 
lação federal, O Corpo esti- 
ma que 65% da verba anual 
da companhia venhados pa- 
trocinios e os 35% restantes 
da bilheteria. 
Além da Cemig, a Corpo 

conversa para 2002 com a 
Companhia Brasileira de Me- 
talurgia e Mineração (com se- 
de em Araxá), a plataforma 
Hotmart e a construtora Bar- 
bosaMello, de BH. (EG) 


