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PORTO ALEGRE SE COMPROMETE A CORTAR 
PELA METADE A EMISSÃO DE GASES DO 
EFEITO-ESTUFA ATÉ O FIM DA DÉCADA. 

GA Representando a prefeitura de 

Porto Alegre na 26º Conferência 

das Nações Unidas sobre Mu- 

danças Climáticas (COP26), na 

Escócia, o secretário municipal 
Germano Bremm (Meio Ambi- 

' ente, Urbanismo e Sustentabili- 

dade) anunciou o compromisso 

da cidade em cortar 50% a emis- 

são de gases do efeito-estufa até 
até o fim desta década. Também 

prometeu esse tipo de poluição 

até 2050. Página 46 

OLSONARO FALA EM JOGAR 
ESADO COM A PETROBRAS. 

Página 35 
Reprodução 

tá 

CINCO DICAS PARA FUGIR DAS “PEGADINHAS” NA BLACK FRIDAY 
Em tempos de crise, economizar é crucial para manter o orçamento doméstico equilibrado. Porém, novembro é o mês 
aguardado por muitos consumidores, em razão da Black Friday, que promete descontos e ofertas em vários produtos. Na 
edição do evento em 2020, as vendas por e-commerce tiveram um crescimento de 21%. Mas é preciso ficar atento para não 
cair em “pegadinhas” e fugir das promoções enganosas. Página 41 

130 PAÍSES SE COMPROMETEM COM ACORDO 
PARA O FIM DO DESMATAMENTO ATE 2030. 

Página 18 
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Casos fatais de covid chegam 
OSUL |2 

a 35.51 2 no Rio Grande do Sul. 
O balanço epidemi- & 

ológico divulgado 
no feriado desta terça- 

feira (2) pela Secreta- 
ria Estadual da Saúde 
(SES) acrescentou 883 

testes positivos e 12 

óbitos pela doença, 
ampliando assim para 

1.468.121 o número de 
contágios conhecidos 
no Rio Grande do Sul. 
Já o contingente de 
gaúchos mortos pela 
covid até agora é de 
35.512. 

Dentre os infectados 

até agora, ao menos 
1.424.985 (97%) já se 
recuperaram, em todos 

os 497 municípios gaú- 
chos. Outros 7.528 
(1%) são considerados 

casos ativos (em anda- 

mento), o que abrange 

desde os assintomáti- 
cos em quarentena do- 
miciliar até casos gra- 
ves atendidos em hos- 

pitais. 

A taxa média de ocu- 
pação das unidades de 
terapia intensiva (UTIs) 

por adultos estava em 

59,7% no início da 
noite, conforme o pai- 

nel de monitoramento 
covid.saude.rs.gov.br. 

Esse índice resulta da 
proporção de 1.970 

pacientes para um to- 

tal de 3.301 leitos da 

modalidade em 301 

hospitais. Já o total 
de hospitalizações pela 
doença em quase 20 

meses de pandemia é 

Boletim desta terça-feira acrescentou 12 vítimas com idades entre 24 e 91 anos. 

de 111.843 (8%). 

Perdas humanas 
Confira, a seguir, as 

novas perdas humanas 

relatadas pelo balanço 

oficial. A lista está em 
ordem crescente con- 
forme a idade das ví- 
timas, em uma faixa 

que vai de 24 a 91 
anos. Também menci- 
ona o gênero (mascu- 
lino ou feminino) e o 

município de residência 
(e não onde foi regis- 
trado o óbito). 

— Porto Alegre (mu- 

lher, 24 anos); — São 
Leopoldo (homem, 56 

anos); -— Rio Grande 
(nomem, 61 anos); 

Viamão (homem, 63 

anos); — Porto Alegre 
(nomem, 68 anos); 

Pelotas (homem, 72 

anos); — Caiçara (mu- 

lher, 76 anos); — Sa- 
piranga (homem, 78 

anos); — Porto Alegre 

(homem, 81 anos); 
Porto Alegre (homem, 

82 anos); - Guaíba 

(homem, 85 anos); — 
Planalto (mulher, 91 

anos). 

De todas as 497 cida- 

des gaúchas, apenas 
uma não registra até 
agora qualquer óbito 
por covid. É Novo 
Tiradentes, localizada 

na Região Norte do Es- 

tado e que acumula 126 
testes positivos desde o 

começo da pandemia. 

Andamento da 

vacinação 

Já no que se re- 
fere à aplicação de va- 
cinas contra o corona- 

vírus, mais de 8,64 mi- 

lhões de habitantes do 
Estado receberam a pri- 

meira dose. Por seg- 
mento populacional, a 

» cobertura é de 94,1% 
dos gaúchos a partir 
de 18 anos, 68,1% dos 

adolescentes (12 a 17 
anos) e 78,7% da po- 

pulação geral (11,37 mi- 
lhões). 

O esquema com- 

pleto de vacinação, por 
sua vez, abrange até 
agora mais de 6,69 

milhões de indivíduos 
— Seja quem recebeu 

duas doses para fár- 
macos com esse sis- 

tema ou os contem- 

plados pela vacina da 
Janssen (apenas uma 

injeção). Com isso, es- 
tão imunizados 78,2% 

dos adultos residentes 

no Estado, bem como 

4,6% dos adolescentes 
e 61,5% do total. 

No caso específico 
da Janssen, as aplica- 
ções somam 302.364. 
Por fim, a dose de re- 

forço já chegou aos bra- 
ços de 602.621 gau- 
chos, em todos os 497 

municípios. As informa- 
ções constam na base 

de dados da Secretaria 
Estadual da Saúde, atu- 
alizada diariamente por 

meio das redes soci- 

ais e de link específico 
no site estado.rs.gov.br. 
(Marcello Campos) 
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mas esqueceu 

da carteira? 
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Porto Alegre tem 50 endereços nesta 
quarta-feira para vacinação contra covid. 

om 50 endereços 
disponíveis das 8h 

as 21h, Porto Alegre 
mantém nesta quarta- 
feira (3) o serviço de 
vacinação contra covid 
para o público em geral 
a partir de 12 anos. 
Prossegue, ainda, O 
reforço de imunização 
a partir dos 60 anos 
e para pessoas com 
baixa imunidade, além 
de profissionais da 
saúde que já recebe- 
ram segunda aplica- 
ção. 

O procedimento é 
oferecido em postos da 
Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS), farmá- 
cias conveniadas, sala 
especial no subsolo do 
shopping center João 
Pessoa e unidade mó- 
vel no Largo Glênio 
Peres (Centro Histó- 
rico). Locais, horários, 
imunizantes e outros 
detalhes podem ser 
conferidos de forma 
atualizada no site oficial 
prefeitura.poa.br. 

Em procedimentos 
de primeira dose (ou 
aplicação única, no 
caso da vacina da Jans- 
sen), deve ser apresen- 
tada identidade com 
CPF. Não é mais neces- 
sário o comprovante de 
residência, bastando 
uma | autodeclaração 
simples com nome e o 
endereço. 

Já na segunda in- 
jeção é obrigatório o 
cartão de controle for- 
necido pelo agente 
de saúde na primeira 

etapa. Pode se dirigir 
aos locais indicados 
quem recebeu Coro- 
navac há pelo menos 
28 dias ou Pfizer dez 
semanas atrás. No 
caso do imunizante de 
Oxford, o intervalo é de 
oito semanas entre as 
duas picadas. 

Para o reforço, ido- 
sos a partir de 60 
anos precisam levar 
mesma documentação 
exigida na segunda 
dose, desde que o car- 
tão de controle mostre 
que essa tenha sido mi- 
nistrada há seis meses 
ou mais. | Imunossu- 
primidos, por sua vez, 

devem comprovar a 
condição por meio de 
atestado ou receita mé- 
dica, além do registro 
de segunda dose (ou 
única) há pelo menos 
28 dias. 

1º dose de 
qualquer vacina 

— Postos de saúde, a 
maioria das 8h às 17h 
e com sete unidades 
atendendo até 21h (Be- 
lém Novo, Diretor Pes- 
tana, Morro Santana, 
Primeiro de Maio, Ra- 
mos, São Carlos e Tris- 
teza); 

— Sala especial no 
shopping João Pessoa 
(subsolo, com entrada 
externa): avenida João 
Pessoa nº 1.831 (bairro 
Santana), das 9h as 
21h; 

— Unidade móvel no 
Largo Glênio Peres: em 
frente ao Mercado Pú- 
blico (Centro Histórico), 

Cristine Rochol/PMPA 

Serviço é oferecido das 8h às 21h para todos os públicos a partir de 12 
anos, incluindo reforço para idosos, imunossuprimidos e profissionais 
de saúde. 

do meio-dia às 18h; 
— Farmácias parcei- 

ras, das 9h às 17h; 
— Endereços: con- 

sultar no site da prefei- 
tura. 

22 dose de Corona- 
vac 

— Quem recebeu pri- 
meira injeção há pelo 
menos 28 dias; 

— Postos de saúde; 
— Unidade móvel no 

Largo Glênio Peres; 
— Possibilidade de 

agendamento por apli- 
cativo; 

— Endereços: con- 
sultar no site da prefei- 
tura. 

2º dose de Oxford 
— Quem recebeu pri- 

meira injeção há pelo 
menos oito semanas; 

— Postos de saúde; 
— Sala especial no 

Shopping João Pessoa; 
— Unidade móvel no 

Largo Glênio Peres; 
— Possibilidade de 

agendamento por apli- 
cativo; 

— Endereços: con- 
sultar no site da prefei- 

tura. 

2º dose da Pfizer 

— Quem recebeu pri- 
meira injeção há pelo 
menos oito semanas; 

— Postos de saúde; 
— Sala especial no 

Shopping João Pessoa; 
— Unidade móvel no 

Largo Glênio Peres; 
— Farmácias parcei- 

ras; 
— Endereços: con- 

sultar no site da prefei- 
tura. 

Dose de reforço 

— Idosos a partir de 
60 anos que recebe- 
ram a segunda dose há 
pelo menos seis me- 
ses e imunossuprimi- 
dos que completaram o 
esquema vacinal há 28 
dias ou mais; 

— Postos de saúde; 
— Sala especial no 

Shopping João Pessoa; 
— Unidade móvel no 

Largo Glênio Peres; 
— Endereços: con- 

sultar no site da prefei- 
tura. (Marcello Cam- 

pos) 
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Proposta da Câmara Municipal de 

stá em tramitação na Cá- 
mara Municipal de Porto Ale- 

gre o Projeto de Lei do Legis- 
lativo nº 329/21, de autoria do 
vereador Jonas Reis (PT), que 

obriga bares, restaurantes, lan- 

cherias, academias, casas no- 
turnas, casas de shows, tea- 
tros e cinemas no Município de 
Porto Alegre a exigirem a apre- 
sentação da Carteira de Vacina- 
ção Covid-19 para o ingresso em 
suas dependências. 

Pela matéria, a obrigatorie- 
dade será exigida aos usuários a 
partir do sétimo dia da data em 
que foi disponibilizada a primeira 

dose da vacina para a sua faixa 

etária na rede pública. Segundo 
o projeto, o não cumprimento su- 
jeitará o infrator a multa no va- 
lor de 300 Unidades Financeiras 

Municipais (UFMs), na primeira 
infração; passando ao dobro em 

caso de reincidência, chegando 
à interdição do estabelecimento 
em caso de novo descumpri- 
mento da lei, caso aprovada pelo 

Legislativo. O controle, segundo 
prevê o vereador, caberá ao Ór- 
gão responsável pela fiscaliza- 
ção das normas de prevenção à 
Covid-19 no Município de Porto 
Alegre. 

Conforme a justificativa de 
Reis, OS riscos de contaminação 

o 

pela variante Delta são maiores e 
mais fáceis de ocorrer em locais 
fechados, com pouca circulação 
de ar, onde há uma grande pro- 
ximidade entre as pessoas ou, 

quando pela natureza da ativi- 

dade, é necessário tirar a más- 
cara. “Esse é o caso de restau- 
rantes, lancherias e bares, pois 

são locais fechados, muitas ve- 

zes sem janelas e onde é ne- 

cessário retirar a máscara para 
Oo consumo de alimentos e bebi- 
das”, explica. 

Já em eventos, teatros, ci- 
nemas, casas de shows e ca- 

sas noturnas, a proximidade das 

pessoas em locais fechados e 

—" 
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Vamos cuidar juntos? - 
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Porto Alegre quer definir locais para 
exigência de passaporte vacinal. 

com pouca ventilação aumenta 
muito o risco de contaminação. 

“A única forma de reduzir esse 
risco é por meio da vacinação. 
Considerando que a maioria das 
pessoas, maiores de 18 anos já 
pode ser vacinada, não há justi- 
ficativa para que as pessoas não 

acessem a vacina, pois mesmo 
gestantes e puérperas já dis- 
põem de vacina adequada”, res- 

salta. Por outro lado, o par- 
lamentar entende que ainda há 
pessoas, que mesmo estando 
nas faixas etárias que podem re- 
ceber a vacina, não se vacina- 
ram e, assim, colocam em risco 

a saúde da coletividade. 

O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da conservação da água. Por isso, 

a Corsan está lançando o movimento Água 360º, em que amplia sua atuação para 

propor soluções ambientais em todas as etapas do caminho da água, com fortes 

investimentos em inovação e tecnologia. 

Somos parte deste mesmo meio ambiente, 

que precisa ser cuidado e conservado hoje para 

garantir um amanhá melhor para todos nós. 

Saiba mais em corsan.com.br 
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Média diária de mortes por covid no Brasil 
fica abaixo de 300 pela 2º vez neste ano. 

Brasil registrou 
164 novas mor- 

tes por covid-19 nas 

últimas 24 horas, 
com o total de óbitos 
chegando a 608.118 
desde o início da pan- 
demia. Com isso, a 
média móvel de mor- 
tes nos últimos 7 dias 
ficou em 261 — abaixo 

da marca de 300 pela 
segunda vez desde 27 
de abril de 2020, ou 
seja, 18 meses atrás. 
Em comparação à mé- 
dia de 14 dias atrás, a 
variação foi de -31% e 
aponta queda. 

Os números estão 
no novo levantamento 

do consórcio de veícu- 
los de imprensa sobre 
a Situação da pande- 
mia de coronavírus no 
Brasil, consolidados 
na noite desta terça- 
feira (2). O balanço é 
feito a partir de dados 
das secretarias esta- 
duais de Saúde. 

Em 31 de julho, o 
Brasil voltou a regis- 
trar média móvel de 
mortes abaixo de 1 
mil, após um período 
de 191 dias seguidos 
com valores superio- 
res. De 17 de março 
até 10 de maio, fo- 
ram 55 dias seguidos 
com essa média móvel 
acima de 2 mil. No pior 
momento desse pe- 
ríodo, a média chegou 
ao recorde de 3.125, 
no dia 12 de abril. 

Reprodução 

Casos 

Em casos confir- 

mados, desde o co- 

meço da pandemia, 
21.818.812 brasilei- 

ros já tiveram ou têm 
O novo coronavírus, 
com 6.383 desses 

confirmados no último 
dia. A média móvel 
nos últimos 7 dias 

foi de 10.073 novos 

diagnósticos por dia. 
Isso representa uma 

variação de -16% em 
relação aos casos 
registrados em duas 
semanas, o que indica 
queda nos diagnósti- 
Cos. 

Em seu pior mo- 

mento a curva da mé- 
dia móvel nacional 

chegou à marca de 
77.295 novos casos 

diários, no dia 23 de 
junho deste ano. 

Estados 

Seis Estados não 

registraram óbitos 
nas últimas 24 horas: 

Acre, Amapá, Mato 

País contabiliza 608.118 óbitos e 21.818.812 casos de coronavírus desde o início da pandemia. 

Grosso do Sul, Rondô- 

nia, Roraima e Ser- 

gipe. O Acre também 
não registrou novos 
casos. 

— Em alta (3 
Estados): Paraíba, 
Pernambuco e Rio 

Grande do Norte. 

— Em estabilidade 

(3 Estados):  Mara- 
nhão, São Paulo e Ser- 

gipe. 
— Em queda (20 

Estados e o DF): 
Acre, Alagoas, Amapá, 
Amazonas, Bahia, Ce- 

ará, Espírito Santo, 
Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Pará, 
Paraná, Piauí, Rio de 

Janeiro, Rio Grande 

do Sul, Rondônia, Ro- 
raima, Santa Catarina, 

Tocantins e Distrito 

Federal. 

Vacinação 

Mais de 116 milhões 

de brasileiros toma- 

ram a segunda dose 
ou a dose única de 

vacinas contra a covid- 
19 e estão totalmente 
imunizados. Os dados 
do consórcio de veícu- 
los de imprensa apon- 
tam que 116.267.212 
pessoas receberam 

as doses, número que 
representa 54,50% da 

população. 
Os que tomaram 

a primeira dose de 
alguma vacina contra 
a doença provocada 
pelo novo corona- 
vírus e estão parci- 
almente imunizados 

são 154.807.386 pes- 
soas, O que representa 
72,57% da população. 

O reforço foi aplicado 
em 8.669.448 pessoas 
(4,06% da população). 

Somando a primeira 
dose, a segunda, a 
única e a de reforço, 
são 279.612.995 do- 
ses aplicadas desde o 
começo da vacinação, 
em janeiro deste ano. 
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Mais de 116 milhões de brasileiros estão 

Tony Winston/MS 

so 

Número representa 54,50% da população. 

ais de 116 mi- 
lnões de bra- 

sileiros tomaram a 
segunda dose ou a 
dose única de vacinas 
contra a covid-19 e 
estão totalmente imu- 
nizados. Os dados do 
consórcio de veículos 
de imprensa, divul- 
gados às 20h desta 
terça-feira (2), apon- 
tam que 116.267.212 

pessoas receberam 
as doses, número que 
representa 54,50% da 
população. 

Os que tomaram a 
primeira dose de al- 
guma vacina contra 
a covid e estão par- 

cialmente imunizados 
são 154.807.386 pes- 
soas, o que repre- 
senta 72,57% da po- 
pulação. 

A dose de re- 
forço foi aplicada em 
8.069.448 pessoas 
(4,06% da popula- 
ção). 
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Somando a Ppri- 
meira dose, a se- 
gunda, a única e 
a de reforço, são 
279.612.995 doses 
aplicadas desde o co- 
meço da vacinação. 

De segunda-feira 
para esta terça-feira, 
a primeira dose foi 
aplicada em 71.263 
pessoas, a segunda 
em 273.707, a dose 
única em 609, e a 
dose de reforço em 
131.051, um total de 
476.630 doses aplica- 
das. 

Os estados com 
maior porcentagem 
da população imu- 
nizada (com se- 
gunda dose ou 
dose única) são: 
são Paulo (67,74%), 
Mato Grosso do 
Sul (64,45%), Rio 
Grande do Sul 
(60,98%), Santa Ca- 
tarina (58,80%) e Pa- 
raná (58,56%). 

totalmente imunizados contra a c 

Já entre aqueles 
que mais tem sua po- 

pulação parcialmente 
imunizada estão São 
Paulo (80,55%), Santa 
Catarina (76,14%), 
Rio Grande do Sul 

(75,42%), Paraná 
(74,54%) e Minas Ge- 
rais (74,32%). 

O levantamento é 
resultado de uma par- 
ceria do consórcio de 
veículos de imprensa, 
formado pelos por- 
tais de notícias G1 e 
UOL e pelos jornais 
O Globo, Extra, O 
Estado de S. Paulo e 
Folha de S.Paulo. Os 
dados de vacinação 
passaram a ser acom- 
panhados a partir de 
21 de janeiro. 

Brasil, 2 de 
novembro 

Total de pessoas 
que estão  parcial- 
mente imunizadas 

(que receberam ape- 
nas uma das do- 
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ses necessárias): 
154.807.386 (72,57% 
da população); 

Total de pessoas 
que estão totalmente 
imunizadas (que re- 
ceberam duas do- 
ses ou dose única): 
116.267.212 (54,50% 
da população); 

Total de doses apli- 

cadas: 279.612.995 
(82,80% das doses 
distribuídas para os 
estados); 

22 estados divul- 
garam dados novos: 

AC, PI, PE, AP GO, 
PA, ES, MS, PB, MA, 
RR, TO, BA, AL, MT, 
RN, SP RJ, RS, SC, 
MG, AM; 

4 estados e o DF 

não divulgaram da- 
dos novos: CE, DF, 
PR, RO, SE. As infor- 
mações são do portal 
de notícias G1. 
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Terceira dose com vacina da Pfizer mostra 
proteção de 81% contra morte por covid. 
maior estudo de 

O efetividade da ter- 

ceira dose da vacina 

contra covid-19 feito até 
oO momento, realizado 

pelo Instituto de Pesquisa 
Clalit de Israel, mostrou 

que a terceira dose da 
vacina  Pfizer/BioNTech 
reduziu a hospitalização 
relacionada à covid-19 

em 93%; o estado grave 

da doença em 92%; e 
as mortes em 81%, em 

comparação com apenas 

duas doses recebidas 

pelo menos cinco meses 
antes. 

A pesquisa foi publi- 

cada na revista cientí- 

fica The Lancet na última 
sexta-feira (29). 

O estudo sugere que 
uma terceira dose de va- 

cina é eficaz na redu- 

ção de desfechos graves 
relacionados a covid-19 

em comparação com in- 
divíduos que receberam 
duas doses de vacina há 
pelo menos 5 meses. 

O estudo é o primeiro 
a estimar a eficácia de 
uma terceira dose de uma 

vacina de mRNA con- 

tra covid-19 contra desfe- 

chos graves com ajuste 
para vários fatores in- 
cluindo comorbidades e 

fatores comportamentais. 

O estudo principal, 
conduzido em colabora- 

ção com pesquisadores 
da Universidade de Har- 

vard, examinou dados 

de 728.321 pessoas em 
Israel que receberam 
uma terceira dose da 

vacina  Pfizer/BioNTech, 

em comparação com 
728.321 controles cor- 

respondentes que re- 
ceberam apenas duas 

doses da mesma vacina 

pelo menos cinco meses 
antes. 

Entre os participantes 

do estudo, a maioria tem 

idade média de 50 anos e 
51% são mulheres. 

A eficácia da vacina foi 
considerada semelhante 

para diferentes sexos, 
grupos de idade (idades 

entre 40 a 69 anos e 70 

anos ou mais) e número 
de comorbidades. 

O estudo foi realizado 
entre 30 de julho e 23 de 
setembro de 2021. A vari- 
ante delta era dominante 

em Israel durante este pe- 
ríodo. 

O Clalit Research Ins- 
titute, em colaboração 
com pesquisadores da 
Harvard University, anali- 
sou um dos maiores ban- 

cos de dados integrados 
de registros de saúde 
para examinar a eficá- 
cia da terceira dose da 
vacina  Pfizer/BioNTech 
contra a variante Delta do 

SARS-CoV-2. 
“Esses resultados 

mostram de forma con- 

vincente que a terceira 

dose da vacina é alta- 
mente eficaz contra des- 

fechos graves relaciona- 

dos à covid-19 em dife- 
rentes grupos de idade 
e subgrupos populacio- 
nais, uma semana após 
a terceira dose. Esses 

dados devem facilitar a 
tomada de decisões so- 

bre políticas informadas” 
afirmou Ran Balicer, do 
Clalit Research Institute, 

que também atua como 
presidente da Equipe 
Nacional de Consultoria 
de Especialistas de Israel 

na resposta à covid-19. 

Agência Brasil 

Ben Reis, diretor do 
Grupo de Medicina Predi- 
tiva do Programa de Infor- 
mática em Saúde Com- 
putacional do Boston 
Children's Hospital e da 
Harvard Medical School, 
disse que os resultados 
do estudo devem reforçar 

as informações sobre a 
eficácia da vacina. 

“Este cuidadoso es- 
tudo epidemiológico for- 
nece informações con- 
fiáveis sobre a eficácia 
da terceira dose da va- 

cina, que esperamos que 
seja útil para aqueles 
que ainda não decidiram 

sobre aplicar a terceira 
dose”. 

O estudo foi condu- 
zido em Israel, pelo fato 

de o país ser um dos pri- 
meiros líderes globais em 
taxas de vacinação con- 

tra covid-19 com terceira 

dose. 
Segundo os pesquisa- 

dores, o estudo fornece a 
maior avaliação revisada 
por pares da eficácia de 
uma dose de “reforço” de 

uma vacina contra covid- 

19 em um cenário de va- 
cinação em massa. 

Reforço reduziu a hospitalização relacionada à covid-19 em 93%. 
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Necessidade 

Muitos países estão 
experimentando um res- 

surgimento de infecções 
por SARS-CoV-2, apesar 
de as campanhas de vaci- 
nação até agora estarem 
sendo bem-sucedidas. 
Isso pode ser devido à 
maior infecciosidade da 

variante delta e à dimi- 
nuição da imunidade das 
vacinas administradas 
meses antes. 

Diante do atual res- 

surgimento, vários países 
estão planejando admi- 
nistrar uma terceira dose 

de reforço da vacina de 
mRNA contra a covid-19. 

E diante dessa neces- 
sidade, o estudo tam- 

bém permite uma ava- 
liação mais precisa da 
eficácia da terceira va- 
cina em diferentes perío- 
dos, diferentes subpopu- 

lações (por sexo, idade 
e número de comorbida- 
des) e diferentes resulta- 

dos, apontam os pesqui- 
sadores. 
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Pfizer iniciou um estudo 
clínico no Brasil para 

avaliar a eficácia de um 
potencial tratamento contra 
a covid-19. A substância 
utilizada pela farmacêutica, 
que é um antiviral, demons- 
trou eficácia nos testes in 
vitro em laboratório, e, se- 
gundo a Pfizer, “segurança 
e tolerabilidade em estudos 
de Fase um, em humanos”. 

Agora, serão realizadas 
as fases dois e três da pes- 
quisa, com mais participan- 
tes. Essas fases também 
serão realizadas no Brasil. 

O medicamento utiliza a 
molécula PF-07321332, um 
antiviral da classe dos inibi- 
dores de protease — que é 
uma das enzimas do vírus 
da SARS-CoV-2. O objetivo 
dessa nova droga em de- 
senvolvimento é agir sobre 
a enzima do coronavírus, 
impedir sua multiplicação e, 
assim, reduzir o tempo de 
doença. 

O novo tratamento deve 
ser iniciado até três dias 
a partir do início dos sin- 
tomas e a droga adminis- 
trada juntamente com uma 
pequena dose de um antir- 
retroviral utilizado em trata- 
mento de infecção pelo ví- 
rus da imunodeficiência hu- 
mana (HIV), o Ritonavir. 

O médico Valdez Ma- 
druga, infectologista, pes- 
quisador do Centro de 
Referência e Treinamento 
DST/Aids-SP e um dos 
cientistas à frente do estudo 
da Pfizer, acredita que, 
após os bons resultados 
iniciais, O medicamento tem 
tudo para ser aprovado. 

“A expectativa é boa, o 
medicamento é promissor. 
Os estudos iniciais já mos- 
traram isso. A dificuldade 
agora (para conseguir to- 
dos os voluntários) é que 

grande parte da população 
já se vacinou”, apontou o 
médico à CNN. 

Primeiros 

resultados 
Para que os estudos se- 

jam finalizados, são ne- 
cessários 1.800 voluntários. 
Quando este número for al- 
cançado, os primeiros re- 
sultados sairão após 30 
dias. 

No Brasil, 29 centros de 
pesquisa participam, dividi- 
dos entre os Estados do 
Rio de Janeiro, São Paulo, 
Amazonas, Bahia, Ceará, 
Distrito Federal, Pernam- 

buco, Rio Grande do Norte, 
Mato Grosso, Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina. Todos eles se- 
guem convocando voluntá- 
rios. 

A pesquisa também é 
feita em outros países, 
como os Estados Unidos 
e alguns da Europa. Poste- 
riormente, todos os resulta- 

dos serão analisados para 
ver se há, por exemplo, 
diferentes respostas ao 
medicamento. 

O estudos já foram apro- 
vados de forma prévia pela 
Agência Nacional de Vigi- 
lância Sanitária (ANVISA) 
e Comissão Nacional de 
Etica em Pesquisa (CO- 
NEP), bem como pelos Co- 

mitês de Ética dos centros 
de pesquisa selecionados. 

Estudo 
Os estudos clínicos de 

fase dois e três serão rea- 
lizados de forma randomi- 
zada, com o método duplo- 
cego, ou seja, quando me- 
tade dos pacientes toma o 
remédio e a outra metade 
um placebo, mas nem mé- 
dicos nem participantes sa- 
bem de forma prévia o que 
foi ministrado. Somente 
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Pfizer faz testes no Brasil para 
avaliar eficácia de medicamento 

contra o coronavirus. 
Reprodução 

Medicamento, caso aprovado, formará uma proteção dupla para as 
pessoas vacinadas, junto com a vacina. 

são aceitas pessoas que 
têm 18 anos ou mais. 

São três cenários previs- 
tos, sendo os dois primei- 
ros estudos de tratamento 
e o último de prevenção. 
Um deles contará com pes- 
soas vacinadas ou não va- 
cinadas, com suspeita ou 
diagnóstico de covid-19 e 
com baixo risco de desen- 
volver doença grave; ou- 
tro em pessoas não vaci- 
nadas com suspeita e/ou 
diagnóstico de covid-19 e 
com alto risco de desen- 
volver doença grave; e um 
terceiro, este de prevenção, 
em pessoas não vacinadas 
e que tiveram contato do- 
miciliar com pessoas que 
moram na mesma casa de 
alguém com covid — es- 
tas pessoas não podem ter 
sido vacinadas. 

Complementares 

O médico Valdez Ma- 
druga faz um alerta e diz 
que, caso o medicamento 
para tratamento precoce 
seja aprovado, as vacinas 
seguirão fundamentais no 
combate à doença. 

“O medicamento não 
substitui a vacina, mas 
é algo complementar. A 

vacina é usada em larga 
escala para prevenir in- 
fecções. As vacinas não 
são 100% eficazes, mas 
quem foi vacinado geral- 
mente têm formas leves da 
doença. O medicamento, 
caso aprovado, formará 
uma proteção dupla para 
as pessoas vacinadas”, 
aponta. 

Segundo o médico, 
ainda não existem medica- 
mentos comprovadamente 

eficazes no tratamento da 
covid-19. Por isso, ele 
rechaça a ideia do uso de 
substâncias como cloro- 
quina e ivermectina, apesar 
de reconhecer a ânsia das 
pessoas para que os médi- 
cos prescrevam remédios 
contra os sintomas do vírus. 

“Todo paciente que vai 
ao médico costuma exigir 
um remédio. Por isso, exis- 
tem esses abusos como a 
utilização da cloroquina e 
ivermectina, por exemplo. 
Só que os estudos já pro- 
varam que eles não funcio- 
nam. O próprio corticoide 
só funciona quando usado 
numa fase que o paciente já 
está precisando de reposi- 
ção do oxigênio”, explica. 
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Com recuo da pandemia da covid, 
sete navios farão cruzeiros que 
incluem Rio, Angra dos Reis, 

Búzios, Cabo Frio e Ilha Grande. 
33 Nasce um pouco 

de esperança. 
Depois de tanto 
tempo sem embar- 

car, acho que posso 
vislumbrar voltar aos 
palcos e fazer meus 
shows no navios, 
como fiz por tantos 
anos”. O desabafo 
cheio de expectativa 
foi feito pelo músico 
João Marcello de 
Sant'ana Lima, bate- 
rista e percussionista 
morador do Rio que 
há oito anos toca em 
cruzeiros. Ele come- 
morou a volta dos 

cruzeiros marítimos 
na costa brasileira, 

que tem previsão de 
terminar em 19 de 

abril de 2022. 
Sete embarcações 

farão os roteiros que, 
ao todo, vão ofertar 
mais de 566 mil aco- 
modações. No Rio, 
além do Centro da 
cidade, os destinos 
são Angra dos Reis, 
Búzios, Cabo Frio e 
Ilha Grande. Se- 
gundo a Associação 
Brasileira de Cruzei- 
ros Marítimos (CLIA 
Abremar Brasil), a 
temporada deve in- 

Divulgação 

” > a 
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A previsão é de que a nova temporada da indústria de cruzeiros traga um impacto de R$ 2,5 bilhões. 

jetar R$ 2,5 bilhões 
na Economia e gerar 

cerca de 35 mil em- 

pregos. 

Os navios Costa 

Fascinosa, Costa 

Smeralda, MSC Pre- 

ziosa, MSC Sea- 

side, MSC Splen- 
dida, MSC Orches- 

tra e MSC Sintonia 

são as embarcações 
que navegarão pela 
costa do Brasil. A 

portaria que autori- 
zou a volta dos cru- 

zeiros foi assinada 

pelo ministro subs- 
tituto da Saúde, Ro- 
drigo Cruz, e publi- 
cada no Diário Oficial 

da União (DOU) na 
última quinta-feira 
(28). 

A previsão é de 

que a nova tempo- 

rada da indústria de 
cruzeiros traga um 
impacto de R$ 2,5 
bilhões e de que haja 
um crescimento de 
aproximadamente 
3,7% na geração de 
empregos em rela- 
ção a temporada de 
2019. A temporada 
interrompida pela 
pandemia gerou 
US$ 154,5 bilhões 
de Impacto Econô- 
mico no Mundo, 1,2 

milhão de empregos 
e contabilizou US$ 
50,53 bilhões pagos 
em salários. 

"À pandemia que- 

brou a gente, músi- 
cos e toda a classe 
artística.  Principal- 
mente os que traba- 

lham embarcados. 

Durante este pe- 

ríodo as coisas foram 
muito difíceis. Neste 
período eu contei 
com a ajuda da mi- 
nha família, fazendo 
trabalhos pequenos 
em lugares que per- 
mittam. Tentei um 
novo emprego como 
chefe de cozinha, 
mas aítive covid-19 e 
tive que sair. Se não 
fosse minha família 
ficaria mais difícil. 
Agora estou reco- 
meçando e espero 
ser chamado para 
retornar aos cruzei- 

ros a expectativa é 
grande”, conta João 
Marcello. 
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s Centros para 
Controle e Preven- 

ção de Doenças (CDC) 
dos EUA deram parecer 
favorável nesta terça- 
feira (2), por unanimi- 

dade, ao uso da vacina 
da Pfizer e da BioNTech 

contra Covid-19 em cri- 
anças de 5 a 11 anos. 

Com o aval da agência 
federal, as doses podem 

começar a ser aplicadas 
nesta quarta-feira (3). 

Os conselheiros dis- 

seram que os benefi- 
cios da vacina supe- 
ram os riscos. A dire- 

tora do CDC, Rochelle 
Walensky, deve assi- 
nar a aprovação das 
recomendações antes 
que os EUA possam 

começar a administrar 
a vacina a crianças 
nessa faixa etária. Na 
sexta-feira, o FDA (Food 

and Drug Administra- 
tion, agência regulatória 
americana) concedeu 
O uso emergencial da 
vacina da Pfizer para a 
faixa etária dos 5 a 11 
anos. 

O FDA autorizou uma 

dose de 10 microgra- 
mas da vacina em crian- 

ças pequenas. A dose 

original, dada a pessoas 
com 12 anos ou mais, é 
de 30 microgramas. 

No início da reunião, 

Walensky disse que as 
hospitalizações  pediá- 
tricas aumentaram du- 

rante a recente onda 

provocada pela variante 

Delta do coronavírus. 

O risco de Covid-19 

"é muito alto e muito 
devastador para nossos 

filhos e muito maior do 

que para muitas outras 

doenças para as quais 
vacinamos crianças”, 
afirmou, acrescentando 

que o fechamento de 
escolas teve impactos 

prejudiciais a saúde 
mental e social das cri- 

anças. “A vacinação 
pediátrica tem o poder 
de nos ajudar a mudar 
tudo isso”, disse ela. 

O CDC apresentou 
dados sugerindo que 
cada milhão de doses 

da vacina administrado 
poderia prevenir entre 
80 a 226 hospitaliza- 

ções em crianças de 5 
a 11 anos. Uma vez 

autorizado, cerca de 
28 milhões de crianças 

serão elegíveis para a 
injeção no país. 

Os membros do pai- 
nel falaram com entusi- 

asmo a favor da vacina- 
ção da faixa etária an- 
tes da votação.  Mui- 
tos disseram que esta- 

vam ansiosos para que 

seus filhos ou netos na 
faixa etária recebessem 
as vacinas. 

“Sinto que tenho a 
responsabilidade — to- 

dos temos — de dis- 

ponibilizar esta vacina 
para as crianças e seus 

pais”, disse o membro 

do painel Beth Bell, da 

Escola de Saúde Pú- 
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Após aval de agência federal, os Estados 
Unidos podem começar a vacinar crianças 

de 5 a 11 anos nesta quarta-feira. 
Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF 

ainda esta semana. 

blica da Universidade 
de Washington. | “Te- 
mos excelentes evidên- 
cias de eficácia e segu- 
rança. Temos uma aná- 
lise favorável de risco / 
benefício. E temos mui- 

tos pais por aí que real- 
mente estão clamando e 

querem que seus filhos 

sejam vacinados.” 
A Pfizer e a BioNTech 

disseram que sua vacina 
mostrou 90,7% de efi- 

cácia contra o coronaví- 
rus em um ensaio clínico 
com crianças de 5 a 11 
anos. 

Distribuição 

O governo dos EUA 

e a Pfizer já começaram 
a distribuir a vacina em 

preparação para aplica- 

ção generalizada em cri- 
anças. 

"Já enviamos para 
dezenas de estados no 
fim de semana e na 

segunda-feira”, disse 
o presidente-executivo 
da Pfizer, Albert Bouria, 

Aplicação do imunizante em 28 milhões de crianças pode começar 

em entrevista. "Há um 
esforço hercúleo, então 
haverá doses disponí- 
veis em todos os luga- 
res.” 

No início desta se- 
mana, a Casa Branca 

disse que os Estados 

Unidos têm suprimento 
suficiente da vacina Pfi- 

zer para todas as 28 mi- 

lhões de crianças de 5 
a 11 anos. Embora al- 

gumas crianças possam 

receber suas primeiras 
vacinas já nesta quarta- 
feira, a expectativa é que 
a vacinação pediátrica 
esteja funcionando com 
força total na próxima 
semana, disse um fun- 

cionário do governo de 
Joe Biden. 

Apenas alguns outros 

países, incluindo China, 
Cuba e Emirados Ara- 
bes Unidos, aprovaram 
até agora as vacinas 
COVID-19 para crianças 
nessa faixa etária e mais 
jovens. 
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Holanda anuncia retomada de 
medidas restritivas após alta 
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nos casos de covid-19 no pais. 
Holanda está re- 
tomando | medi- 

das contra o corona- 
vírus, incluindo o uso 
de máscara em es- 
paços públicos, para 
combater o aumento 

de casos da doença, 

informou o primeiro- 
ministro, Mark Rutte, 

nesta terça-feira (2). 

"As infecções e as 
internações hospita- 
lares estão aumen- 

tando rapidamente”, 
disse o premiê em 
entrevista coletiva. 

O governo reintro- 
duziu uma regra de 
distanciamento social 

de 1,5 metro e ex- 

pandiu a exigência de 
apresentação de pas- 

saportes de vacina 

em locais como mu- 

seus e varandas de 
restaurantes. As pes- 

soas também estão 
sendo aconselhadas 
a trabalhar em casa 

pelo menos metade 
da semana e a evitar 

viagens em altas tem- 

poradas. 

Rutte afirmou que 

as máscaras agora 
serão exigidas em lo- 

jas, salões de beleza e 
casas de massagem, 
e que devem conti- 

nuar sendo utilizadas 

Ricardo Wolffenbuttel/Governo de Santa Catarina 

| 

Máscaras voltam a ser exigidas na maioria dos espaços públicos. 

no transporte público, 
onde já eram obriga- 
tórias, embora antes 
pudessem ser retira- 

das nas estações ou 

plataformas. As traba- 
lhadoras do sexo na 

Holanda, onde a pros- 

tituição é legal, conti- 
nuarão a ser isentas 

da regra. 
A aplicação dessas 

medidas torna a Ho- 
landa um dos primei- 

ros países da Europa 
Ocidental a restabele- 
cer restrições antico- 

vid, menos de dois 

meses após a flexibili- 
zação das regras. 

Mundo 

Mais de 5 milhões 

de pessoas já morre- 
ram de covid-19 em 

todo o mundo desde 
o início da pandemia. 
A marca foi atingida 

na segunda-feira (19), 

117 dias depois do re- 

gistro de 4 milhões de 
vítimas, segundo da- 
dos da Universidade 
Johns Hopkins. 

Na última semana, 
os óbitos voltaram a 
subir 5% globalmente, 
segundo o mais re- 
cente relatório da Or- 
ganização Mundial de 
Saúde (OMS). As pio- 
res situações são na 

Europa, que teve 14% 

mais mortes do que 

na semana anterior, 

e na Ásia, com um 
aumento de 13% no 
mesmo período. 

Já na África elas 
caíram 21%, embora 
o ritmo de vacinação 

esteja extremamente 
lento e a OMS preveja 
que apenas 5 dos 54 

países africanos de- 

/ 4 

vam conseguir alcan- 

çar a meta de vaci- 
nar totalmente 40% de 

sua população até o 
fim do ano. 

Outro fator preo- 

cupante é o caso 
da Rússia, que dia- 
rramente tem batido 

recordes de casos e 

mortes. Já no Bra- 
sil, a situação neste 
momento é bem me- 
lhor do que quando 

o mundo tinha 4 mi- 

lhões de mortes pela 

doença. 
Na época, o País 

tinha a pior média 
mundial de óbitos, po- 
sição que hoje cabe 

a Romênia. aAtual- 
mente, o Brasil é o 40º 
nesse mesmo ran- 
king, segundo o site 
"Our World in Data”. 
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«« Tristeza não tem 
fim/Felicidade sim.” Os 

versos eternizados por Tom 
Jobim e Vinicius de Moraes 
são uma síntese poética 
do que mostram os dados 
sobre o impacto da covid na 
saúde mental dos brasilei- 
ros. 

Logo no início da pande- 
mia, uma pesquisa feita pela 
Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ) de- 
tectou que os casos de de- 
pressão haviam aumentado 
90% em menos de um mês. 
Foram entrevistadas 1.460 
pessoas entre os meses de 
março e abril de 2020, pe- 
ríodo no qual as necessárias 
medidas de isolamento so- 
cial começaram a ser imple- 
mentadas no País. Um ano 
depois, um estudo do Insti- 
tuto lpsos mostrou que 53% 
dos brasileiros tinham sen- 
tido piora no bem-estar e na 
saúde mental. 

“A sindrome de burnout 
entrará na classificação 
de doenças da Organiza- 
ção Mundial da Saúde em 
janeiro de 2022. Temos 
de entender que vivemos 
com um receio e um medo 
constantes, estamos numa 
altura em que o chão foi 
retirado. Vivemos 20 meses 
com um mal invisível, e 
se há algo com que não 
conseguimos lidar é a incer- 
teza”, observa Rui Brandão, 
CEO e cofundador da plata- 
forma de saúde emocional 
e desenvolvimento pessoal 
Zenklub. “Precisamos de 
segurança e, por isso, neste 
momento se fala tanto em 
segurança psicológica.” 

No mundo empresarial, 
o bem-estar dos colabora- 
dores já vinha sendo visto 
como central nos planeja- 
mentos de gestão, mas a 
pandemia acelerou o pro- 
cesso, sob o risco de uma 
queda de produtividade que 
impacta os resultados finan- 
ceiros. 

Em 2020, uma pesquisa 
da London School of Eco- 
nomics mostrou que o Bra- 
sil perde 78 bilhões de dó- 
lares com a queda de pro- 
dutividade causada por de- 
pressão. “O engenheiro de- 
primido não esquece como 
se faz uma conta, mas pode 
errar mais. E o primeiro im- 
pacto é nos relacionamen- 
tos e no clima organizacio- 
nal. São problemas tão co- 
muns que o prejuízo global 
se torna alto”, explica Pe- 
dro Pittella, diretor de Recur- 
sos Humanos da farmacêu- 
tica Sanofi. “E lucrativo tra- 
tar da saúde mental.” 

Na Sanofi, a saúde dos 
colaboradores tem sido 
abordada sob cinco pará- 
metros: físico; social; emo- 
cional; intelectual; e espiri- 
tual. Neste momento de tra- 
balho remoto, a companhia 
tem oferecido consultas 
digitais de aconselhamento 
para reconhecer os sinais 
precoces de eventuais pro- 
blemas. 

A necessidade desse 
tipo de atendimento é nítida. 
Na rede de saúde Care Plus, 
a busca por serviços como 
telepsicologia e telepsiqui- 
atria cresceu 20.000% na 
pandemia. Na internet, 2021 
foi o ano recorde em buscas 
por saúde mental. 

“O tema ainda é um tabu. 
As pessoas não têm cora- 
gem de falar com familia- 
res e outros do seu entorno, 
mas pesquisam em nossas 
plataformas”, comenta Cla- 
rissa Orberg, head de Parce- 
rias de Conteúdo de Saúde, 
Educação e Família no You- 
Tube Brasil. A plataforma 
estruturou uma equipe apta 
a fazer curadoria de conteuú- 
dos sobre o tema. “Quando 
as pessoas encontram bons 
conteúdos, sabem quando 
é necessário buscar uma 
ajuda profissional.” 

No olhar estrito para as 
relações profissionais, um 
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Pandemia provocou piora no bem-estar 

Marcelo Camargo/Agência Brasil 

e forte impacto na saúde mental. 

O Brasil perde 78 bilhões de dólares com a queda de produtividade 
causada por depressão. 

dos grandes desafios do 
momento — e que impacta a 
saúde mental — é o entendi- 
mento entre empresas e fun- 
cionários sobre o formato 
de trabalho a ser adotado. 
Se, em março de 2020, todo 
mundo precisou se adaptar 
de forma muito rápida para 
trabalhar de casa, mesmo 
que a contragosto, agora a 
lógica pode ter sido inver- 
tida. Quase dois anos em 
home office fez muita gente 
repensar a volta ao escritó- 
rio. 

A ideia de um modelo hí- 
brido, que mescle o remoto 
com o presencial, tende 
a ter mais adesão. Uma 
pesquisa da consultoria 
KPMG ouviu 287 executivos 
de empresas localizadas 
em todo o País e mostrou 
que 29% das empresas 
pretendem manter o home 
office duas vezes por se- 
mana, enquanto outros 29% 
afirmaram que pretendem 
adotar o trabalho remoto 
três vezes por semana. 

Quando a decisão chega 
na ponta, a ideia de unir 
o melhor dos dois mundos 
funciona para muitos, mas 
gera novas angústias em 
outros tantos profissionais. 
“Temos o desafio da sín- 
drome do prisioneiro. Meus 
colegas voltam ao presen- 

cial e eu não. Que medo vou 
ter de perder minha esfera 
de influência? Como vou ser 
aceito em uma reunião na 
qual somente eu estarei re- 
moto? Vou ser esquecido 
na reunião?”, indaga Pittella. 

Um caminho para enca- 
rar esse dilema está na refle- 
xão sobre os propósitos de 
companhias e colaborado- 

res. É preciso olhar para a 
cultura organizacional. “Por 
ficarmos tanto tempo em tra- 
balho remoto, a cultura or- 
ganizacional ficou mais flá- 

cida. É preciso que as or- 
ganizações redescubram e 
reorganizem seus propósi- 
tos com os que as pes- 
soas trazem agora”, acre- 
dita Eduardo Saron, diretor 
do Itaú Cultural. “Há ele- 
mentos que precisamos re- 
tomar, para que vivamos es- 
paços saudáveis, e outros 
que vamos costurar com os 
nossos propósitos no pós- 
pandemia.” 

Para o gestor, o pre- 
paro para um ambiente sau- 
dável nos moldes do fu- 
turo do trabalho requer an- 
tes um passo atrás, um re- 
torno aos escritórios para re- 
validar vínculos que podem 
ter sido perdidos na pande- 
mia. 



Porto Alegre . Quarta, 03 de Novembro de 2021 

China se debate entre pressões internas e 
ambições globais na Conferência do Clima. 

China participa da COP- 
26 vivendo uma rara 

conjunção de fatores polí- 
ticos, econômicos e inter- 
nacionais. Combinados ou 
isoladamente, eles serão crí- 
ticos para moldar sua polí- 
tica climática a curto prazo 
e nos próximos anos. O 
modo com que navegará 
entre pressões domésticas 
e ambições globais definirá 
o caminho. 

Na economia, o país 
tenta promover a transição 
para um modelo verde e me- 
nos dependente de inves- 
timentos em infraestrutura, 
com possíveis custos ao 
crescimento do PIB. Na po- 
lítica, busca manter um am- 
biente favorável para a es- 
perada permanência no po- 
der de Xi Jinping no próximo 
ano, rompendo o limite de 
uma década que vigorava 
desde 1982. E na arena in- 
ternacional, enfrenta a riva- 
lidade com os Estados Uni- 
dos e os riscos que ela re- 
presenta à cooperação cli- 
mática entre os dois maiores 
poluidores do mundo. 

Nos últimos anos, a 
China deixou clara a ambi- 
ção de ocupar uma posição 
de liderança mundial na 
agenda do clima, com me- 
didas concretas em sua po- 
lítica de meio ambiente. Foi 
uma mudança significativa 
em relação à atitude que o 
país mantinha num passado 
não tão distante, quando 
insistia em colocar o seu 
direito ao desenvolvimento, 
turbinado pelo crescimento 
econômico movido a car- 
vão, à frente de preocupa- 
ções ambientais. 

Xi Jinping não sai da 
China desde o início da pan- 
demia, e a COP-26 não mu- 
dou isso. Enquanto o pre- 
sidente americano Joe Bi- 
den está em Glasgow, com 
o reforço de Barack Obama, 
Xi fez na segunda-feira (1º) 
um pronunciamento por es- 

crito. A ausência do presi- 
dente chinês gerou especu- 
lações de que a China esta- 
ria recuando de seu “sonho 
verde”. 

Conjecturas à parte, Xifoi 
vital para a guinada que a 
China deu nos últimos anos, 
e tem um longo histórico 
de preocupações ambien- 
tais. Ele foi uma das primei- 
ras autoridades do país a 
se manifestar publicamente 
sobre o tema, bem antes 
de assumir a liderança do 
Partido Comunista da China 
(PCC), em 2012. 

Quando era secretário 
do PCC na província de 
Zhejiang (2003-2007), publi- 
cou uma série de artigos 
alertando para o preço que 
o crescimento econômico 
estava cobrando do ambi- 
ente. Uma das caracterís- 
ticas mais marcantes de Xi 
é que, com ele, o desenvol- 
vimento sustentável tornou- 
se prioridade, “um contraste 
absoluto em relação aos lí- 
deres chineses anteriores”, 
segundo o Carbon Brief, um 
centro de estudos ambien- 
tais britânico. 

No último ano, Xi fez 
três promessas importan- 
tes para reforçar o compro- 
misso da China no combate 
ao aquecimento global. Em 
setembro, ele disse na As- 
sembleia Geral da ONU que 
as emissões de CO2 do país 
atingiriam um pico até 2030 
e que a transição energética 
levaria o país a alcançar a 
neutralidade de carbono an- 
tes de 2060. 

No mês passado, veio 
uma nova decisão significa- 
tiva, a de que a China dei- 
xará de financiar usinas ter- 
melétricas a carvão no ex- 
terior. Esse último anúncio 
foi uma resposta às críticas 
de que os investimentos em 
infraestrutura da China em 
outros países na “nova rota 
da seda” ignoram padrões 
ambientais. 

Reprodução 

Xiteve papel fundamental em dar prioridade a esforço ambiental, mas 
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também quer garantir sua continuidade no poder. 

Embora importante, esse 
é o passo mais fácil. O mais 
difícil é cortar as emissões 
internamente, deixando 
para trás um modelo ener- 
gético em que 60% das 
usinas elétricas do país 
ainda são movidas a carvão, 
o combustível fóssil mais 
poluente. 

Pressionado pela atual 
crise energética, que cau- 
sou apagões em várias pro- 
víncias do país devido à es- 
cassez de carvão, O governo 
anunciou há duas semanas 
medidas para liberalizar o 
mercado de energia, permi- 
tindo que as geradoras de 
energia reajustem a conta 
do consumidor. 

Considerando a tradição 
de preços controlados no 
setor, a ação foi conside- 
rada audaciosa, um ponto 
de inflexão tanto na polí- 
tica climática como no mo- 
delo econômico do país. Ao 
mesmo tempo em que é lí- 
der mundial em energia eó- 
lica e solar, a China con- 
tinua a construir usinas de 
carvão. A introdução de for- 
ças de mercado no setor 
elétrico pode matar o incen- 
tivo econômico para novas 
usinas, diz Li Shuo, asses- 
sor político do Greenpeace. 

É algo que grupos ambien- 
talistas reivindicam há anos, 

afirma. 
Ao mesmo tempo, tam- 

bém há frustração com o 
ritmo da China em sua ca- 
minhada para um modelo 
mais limpo. As metas di- 
vulgadas pelo país na úl- 
tima quinta-feira, em que 
não acrescentou nenhuma 
nova medida além das já 
anunciadas, deixaram Li e 
outros ambientalistas desa- 
nimados. Sendo o país que 
mais emite CO2 no mundo e 
reivindica um lugar na linha 
de frente dessa campanha, 
a expectativa era de que a 
China elevasse o seu nível 
de ambição. 

Na esfera da geopolítica, 
a rivalidade entre China e 
EUA torna mais difícil cons- 
truir a dinâmica de coope- 
ração entre as maiores eco- 
nomias do mundo que se- 
ria importante para empur- 
rar outros países a estabe- 
lecer metas ambiciosas na 
COP-26. Para Li, porém, 
o maior problema é que já 
não há mais a expectativa 
de reciprocidade entre os 
dois países como havia em 
2015 nas negociações do 
Acordo de Paris. Principal- 
mente porque a polarização 
política nos EUA torna muito 
mais difícil para o governo 
americano cumprir suas me- 
tas. 
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China informou ter 

aumentado sua 

produção diária de 
carvão em mais de 1 

milhão de toneladas, 

reduzindo sua escas- 

sez energética, no mo- 
mento em que autori- 

dades mundiais dis- 

cutem em Glasgow, 
na Escócia, como en- 
frentar a crise causada 

pelo aquecimento glo- 
bal. 

Maior importador 
mundial de carvão, a 

China enfrentou apa- 
gões nos últimos me- 
ses que afetaram a 
cadeia de abasteci- 

mento global devido 
as rígidas metas de 
emissões chinesas e 

ao aumento dos pre- 
cos dos combustíveis 
fósseis. Mas a situa- 
ção foi aliviada por um 
aumento da produção 
local de carvão, se- 

gundo o principal ór- 
gão de planejamento 
chinês. 

A Comissão  Na- 

cional de Desenvol- 

vimento e Reforma 

informou que a pro- 
dução diária de car- 
vão aumentou para 
uma média de mais 
de 11,5 milhões de 

toneladas desde me- 

ados de outubro, 1,1 

milhão de toneladas 

a mais do que no fim 

de setembro. O au- 
mento coincidiu com 

Reprodução 

País enfrentou apagões nos últimos meses que afetaram a cadeia de CIO global. 

a reunião de cúpula 
COP26 em Glasgow, 
a qual o presidente 
chinês, Xi Jinping, não 

compareceu, e na qual 
autoridades mundiais 
discutem uma redu- 

ção das emissões de 
gases do efeito estufa. 

Várias fábricas chi- 
nesas  suspenderam 
suas operações nos 
Últimos meses devido 
aos apagões. A escas- 
sez foi agravada pela 
política chinesa de to- 
lerância zero à covid- 
19, que praticamente 

fechou as fronteiras 
do país e dificultou 
o envio de matérias- 
primas do exterior. 

Cerca de 60% da 
eletricidade da China é 
gerada a partir do car- 
vão. Pequim apresen- 
tou um novo plano cli- 

mático à ONU antes da 
COP26, no qual reite- 
rou sua meta de alcan- 

çar a neutralidade de 
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China reduz escassez energética 
com aumento da parana de carvão. 

. q” 
— 

carbono até 2060. 

Minério de ferro 

Os preços dos in- 
gredientes siderúrgi- 
cos na Bolsa de Com- 
modity de Dalian caí- 
ram na segunda-feira 
(1º) devido à fraca 
demanda nas usinas 
após cortes de produ- 
ção locais, enquanto 
os controles de preço 
do carvão de Pequim 
também pesaram nas 
negociações. 

As usinas de aço, 

cimento e coque no 
centro siderúrgico da 
cidade de Tangshan 
foram recentemente 

obrigadas a reduzir a 
produção depois de 
um alerta de poluição 
pesada, de acordo 

com o governo local. 
Os estoques de mi- 

nério de ferro impor- 
tado nos portos da 
China aumentaram em 
2,1 milhões de tone- 
ladas, para 142,3 mi- 

>€ cado, a ' me - 

ua 

lhões de toneladas na 
semana passada, com 
o enfraquecimento da 
demanda, mostraram 

dados da consultoria 
SteelHome. 

Os contratos futuros 
do minério de ferro de 
referência na bolsa de 
Dalian, para entrega 
em janeiro, fecharam 
em queda de 5,7%, 
para 619 iuanes (96,68 
dólares) por tonelada. 

Outras matérias- 
primas siderúrgicas 
também caíram de- 
pois que o planejador 

estatal disse que a si- 

tuação do suprimento 
de carvão havia me- 
lhorado  significativa- 
mente e que lançaria 
uma plataforma online 
no início de novem- 
bro para monitorar 

a implementação de 
contratos de carvão de 
longo prazo. 
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130 países se comprometem com acordo 
para o fim do desmatamento até 2030. 
compromisso de 
mais de 100 países 

com o fim do desma- 
tamento até 2030 é o 
destaque do segundo 
dia da cúpula da 262 
COP26 (Conferência 
das Nações Unidas so- 
bre Mudança do Clima), 
realizada em Glasgow, 
na Escócia. 

Uma declaração as- 
sinada por 105 países, 
incluindo o Brasil, sela O 
comprometimento por 
ações coletivas para 
deter e reverter a perda 
florestal e a degrada- 
ção do solo até 2030. 
Ao mesmo tempo, o 
documento destaca o 
acordo para o desen- 
volvimento sustentável 
e a promoção de trans- 
formações rurais que 
sejam inclusivas. 

O desmatamento e a 
desertificação são de- 
safios para o enfrenta- 
mento das mudanças 
climáticas e para o de- 
senvolvimento susten- 
tável, além de afetar 
a vida e a forma de 
subsistência de milhões 
de pessoas no mundo, 
segundo a ONU (Or- 
ganização das Nações 
Unidas). A ação hu- 
mana de invadir ecos- 
sistemas também co- 
loca OS seres humanos 
em risco, com o surgi- 
mento de doenças zoo- 
nóticas, que são aque- 
las transmitidas por ani- 
mais. 

Além do Brasil, que é 
alvo das discussões da 
COP26 especialmente 

pela Amazônia, partici- 
pam da iniciativa países 
como o Canadá, Ruús- 
sia, Colômbia, Indoné- 
sia e a República Demo- 
crática do Congo, que 
também contam com 
áreas florestais signifi- 
cativas. 

O documento reco- 
nhece que, para cum- 
prir os objetivos de uso 
da terra, clima, biodi- 
versidade e desenvolvi- 
mento sustentável, em 
níveis global e naci- 
onal, serão necessá- 
rias ações transforma- 
doras, da produção ao 
consumo, de desenvol- 
vimento de infraestru- 
tura, além de apoio 
aos pequenos proprie- 
tários, povos indígenas 
e comunidades que de- 
pendem das florestas 
para subsistência. 

O anúncio será rea- 
lizado nesta terça-feira 
(2), durante a sessão 
da COP26 sobre flores- 
tas. Os líderes compro- 
meterão cerca de US$ 
12 bilhões de recursos 
públicos para proteção 
e restauração, além de 
US$ 7,2 bilhões de in- 
vestimento privado. 

O compromisso re- 
força acordos coletivos 
e individuais anteriores, 
incluindo a Convenção- 
Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança 
do Clima e o Acordo de 
Paris, a Convenção so- 
bre Diversidade Bioló- 
gica, a Convenção das 
Nações Unidas para o 
Combate a Desertifi- 

Murilo Rodrigues/Atual/Arquivo 
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Declaração assinada por 130 países, incluindo o Brasil, sela o com- 
prometimento por ações para deter e reverter a perda florestal e a 
degradação do solo até o final da década. 

cação e os Objetivos 
de Desenvolvimento 
Sustentável. 

As metas e os pla- 
nos dos líderes globais 
para zerar as emissões 
de carbono pelos paí- 
ses, a adaptação das 
nações para proteger 
comunidades e habitats 
naturais e a mobiliza- 
ção de recursos são te- 
mas que continuam na 
agenda das discussões 
nesta terça-feira. 

Um dos destaques 
será uma conferência 
sobre florestas e o uso 
da terra, que irá apre- 
sentar como as inter- 
venções na área, com 
métodos de subsistên- 
cia sustentáveis, po- 
dem impactar positiva- 
mente na manutenção 
da meta de temperatura 
global de 1,5ºC. 

Em um segundo mo- 
mento, os líderes mun- 
diais e empresariais dis- 
cutem estratégias para 
acelerar a inovação e 
implantação de tecno- 
logias limpas, que se- 

jam acessíveis e econo- 
micamente viáveis aos 
países. 

Em nota, o setor em- 
presarial brasileiro afir- 
mou que defende o fim 
do desmatamento ile- 
gal como passo funda- 
mental para o combate 
as mudanças climáticas 
e cumprimento da meta 
brasileira no Acordo de 
Paris. 

“As empresas brasi- 
leiras apoiam a decla- 
ração sobre florestas e 
uso da terra lançada na 
Conferência do Clima 
da ONU, a COP26. 
Os pontos centrais do 
texto estão alinhados 
ao modelo de desen- 
volvimento sustentável 
que o setor defende, es- 
pecialmente para que O 
Brasil retome seu prota- 
gonismo e se beneficie 
das grandes vantagens 
competitivas que pos- 
sul, com a geração de 
empregos e renda”, diz 
o texto. 
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um mundo em transfor- 
mação, em que a sus- 

tentabilidade ganha cada vez 
mais relevância, o futuro do 
petróleo tem sido colocado 
em xeque. No caminho da 
descarbonização e das medi- 
das para limitar o aquecimento 
global, conforme previsto no 
Acordo de Paris, o produto 
— símbolo da segunda revolu- 
ção industrial — terá de abrir es- 
paço a outras fontes de ener- 
gia, menos poluentes e, em 
alguns casos, mais baratas. 
Ainda não há consenso so- 
bre quando seria o pico de 
demanda do óleo, mas va- 
ria de 2030 a 2040. A partir 
dessa data, haveria o declínio 
do uso. 

Mas essa redução de- 
pende de uma série de fatores, 
como a intensidade de em- 
presas e governos na adoção 
de políticas de diminuição 
das emissões. De acordo 
com relatório da Agência 
Internacional de Energia (IEA, 
na sigla em inglês), para zerar 
as emissões de carbono em 
2050, a demanda de petróleo 
teria de cair 75%, para 24 
milhões de barris por dia. As 
previsões da multinacional BP 
apontam para queda de 68% 
e, da Shell, de 20%, segundo 
dados do Instituto Brasileiro 
de Petróleo e Gás Natural 
(IBP). 

As projeções da Organiza- 
ção dos Países Exportadores 
de Petróleo (Opep), no en- 
tanto, apontam para aumento 

da demanda até 2045. A ex- 
plicação é que o mundo pre- 
cisará de petróleo para fazer 
a transição energética. E isso 
vai demandar investimentos. 

“Não há transição energé- 
tica sem a indústria fóssil, que 
tem densidade maior. Ela vai 
garantir a segurança energé- 
tica durante esse período, vai 
financiar a mudança”, afirma a 
diretora executiva Corporativa 
do Instituto Brasileiro de Petró- 
leo e Gás (IBP), Cristina Pinho. 

Mesmo assim, ela entende 
que a demanda de petróleo 

cairá não só pela mudança 
de comportamento da socie- 
dade, mas também pelas no- 
vas tecnologias. A executiva 
acredita que o preço do óleo 
estará mais estreito a partir de 
2035, o que tornaria menos 
viável a exploração de reser- 
vas mais difíceis e complexas. 
“No Pré-sal, até US$ 35 (o bar- 
ril) ainda valeria a pena a ex- 
ploração.” 

No Brasil, o fato de o País 
ter uma matriz mais limpa, por 
causa das hidrelétricas, pode 
significar uma vida mais longa 
para o petróleo. Alguns seg- 
mentos vão continuar preci- 
sando de óleo em suas pro- 
duções. Nesse cenário, o 
País seria fornecedor de em- 
presas ou de outras nações 
que não poderiam mais elevar 
suas emissões por causa das 
metas estabelecidas. 

Atualmente, segundo o 
IBP 85% da matriz elétrica bra- 
sileira é renovável, enquanto 
a média mundial é de 23%. 
Na matriz energética - que 
inclui também o petróleo -, a 
energia limpa representa 48% 
e no mundo, 14%. Segundo a 
sócia fundadora da Catavento 
Consultoria, Clarissa Lins, 
nosso desafio está mais rela- 
cionado ao desmatamento do 
que revirar de ponta cabeça 
a matriz elétrica. “Temos a 
terceira matriz mais renovável 
do mundo, atrás apenas de 
Islândia e Noruega.” 

Dificuldades 
Na avaliação do sócio dire- 

tor de indústria da consultoria 
Roland Berger, Marcus Ayres, 
uma dificuldade no caminho 
da redução da demanda de 
petróleo está associada aos 
grandes bolsões espalhados 
pelo mundo e que devem pas- 
sar por desenvolvimento nos 
próximos anos. “Nesse caso, 
é complicado sair de um ponto 
X para outro mais avançado. A 

Índia vai aumentar sua frota de 
veículos, mas será a combus- 
tão?”, questiona. 

Para ele, o futuro do petró- 

Porto Alegre . Quarta, 03 de Novembro de 2021 

Para zerar a emissão de carbono 
na atmosfera até 2050, demanda 
pelo petróleo terá de cair 75%. 

Reprodução 

Redução da demanda de petróleo só será possível com o investi- 
mento massivo em novas tecnologias e energia renovável. 

leo passa também pela trans- 
formação de uma série de in- 
dústrias que dependem do in- 
sumo -— ou seus derivados — 
como matéria-prima, como é 
o caso do setor químico, de 
cimentos, aviação e transporte 
marítimo. Tudo isso influen- 
cia no mercado. “A demanda 
por petróleo vai existir por mui- 
tas décadas. O que temos de 
fazer é encontrar alternativas 
para conviver com ela, uma 
vez que as mudanças climáti- 
cas são uma realidade”, diz a 
presidente da Equinor no Bra- 
sil, Veronica Coelho. 

Uma saída é investir em so- 
luções capazes de fazer a cap- 
tura, O sequestro e o armaze- 

namento das emissões de car- 
bono — ou promover o reflores- 
tamento. Ao mesmo tempo, 
é preciso desenvolver novas 
tecnologias que suportem a 
demanda mundial por energia. 
“Durante muito tempo as exi- 
gências eram de faz de conta. 
Agora, muitos países tendem 
a forçar as empresas a ado- 
tar planos concretos de redu- 
ção das emissões”, afirma Hel- 
der Queiroz, professor do Ins- 
tituto de Economia da Univer- 
sidade Federal do Rio de Ja- 
neiro (UFRJ). 

Na União Europeia, por 

exemplo, o plano é que, a par- 
tir de 2035, todos os carros 

vendidos nos países do bloco 
tenham propulsão elétrica, in- 
centivando a extinção do mo- 
tor a combustão. Para abaste- 
cer essa frota, que pode che- 
gar a 56 milhões de carros 
vendidos em 2030, a aposta 
do mundo está na expansão 
das fontes renováveis como a 
energia eólica e a solar. Serão 
necessários investimentos da 
ordem de US$ 4 trilhões para 
atender à demanda mundial. 

Para Clarissa Lins, a re- 
dução da demanda de petró- 
leo só será possível com o in- 
vestimento massivo em novas 
tecnologias e energia renová- 
vel. Segundo o relatório Net 
Zero Carbon, da Associação 
Internacional de Energia, o vo- 
lume total de investimentos em 
energia deve alcançar US$ 5 
trilhões por ano em 2030. 

Se esse cenário se con- 
cretizar, em 2050, quase 90% 

da geração de eletricidade virá 
de fontes renováveis, como a 
energia eólica e solar, que jun- 
tas vão responder por quase 

70% da geração total. “A des- 
carbonização da economia só 
vai ocorrer com a mudança na 
oferta e na forma como a soci- 
edade, a indústria e os meios 
de transporte usam a energia.” 
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Presidente dos Estados Unidos, Joe 
Biden comete gafe e dorme durante 
discurso na Conferência do Clima. 

presidente dos 
Estados Unidos, 

Joe Biden, foi flagrado 
na segunda-feira (1º) 

dormindo durante um 

discurso na abertura 

Reprodução 

da COP26, cúpula da ER 
ONU que debate as 
mudanças climáticas, 
em Glasgow, na Es- 
cócia. 

O flagra foi di- 
vulgado pelo jor- 
nalista Zach Purser 

Brown, do jornal The 
Washington Post, no 
Twitter. No vídeo é 
possível ver Biden 
dando algumas pis- 
cadas longas até cair 
no sono, momentos 
antes de ser acordado 
por um dos partici- 
pantes do evento. 

Durante seu dis- 
curso, Biden disse 
que os Estados Uni- 
dos farão investimen- 
tos históricos em 
energia limpa, cor- 
tarão 1 gigatonelada 
de gases poluidores 
até 2030 e pretendem 
zerar as emissões até 
2050. 

“Vamos agir, va- 
mos fazer o que for 
necessário, vamos 
aproveitar a enorme 

oportunidade que te- 
mos diante de nós ou 
vamos fazer as gera- 
ções futuras sofrer?”, 

enfatizou o presidente 
dos EUA. 

Uma das partes 
mais importantes do 
Acordo de Paris, os 
norte-americanos vol- 

taram ao tratado du- 
rante a gestão Biden, 
após saírem do pacto 
no fim do governo 
de Donald Trump, em 
novembro de 2020. 

"Grande erro” 
Nesta terça-feira 

(2), Biden criticou 

a China e a Rússia 
por não fazerem mais 

para enfrentar a crise 
climática. Biden par- 
ticipou de uma en- 

trevista coletiva na 
COP26. 

“Acho que foi um 
grande erro, franca- 
mente, para a China, 
OS links para a China 
não aparecerem”, 

disse Biden em res- 
posta a uma pergunta 

No vídeo é possível ver Biden dando algumas piscadas longas até cair no sono. 

do jornalista da CNN, 
Phil Mattinglvy. 

“O resto do mundo 
vai olhar para a China 
e dizer, “que valor 
agregado eles estão 
fornecendo?” E eles 
perderam a capaci- 
dade de influenciar 
as pessoas ao redor 

do mundo e todas as 
pessoas aqui na COP 
da mesma forma que 
eu argumentariam em 
relação a Rússia”, 
disse Biden. 

O presidente chi- 
nês, Xi Jinping, e o 
presidente russo, Vla- 
dimir Putin, não com- 
pareceram à cúpula 
do clima das Nações 
Unidas em Glasgow, 
que é amplamente 
vista como a mais im- 

portante negociação 
internacional sobre 

o Clima nos últimos 
anos. 

Nós Biden disse: 

comparecemos e, ao 
aparecer, tivemos um 
impacto profundo na 
maneira como acho 

que o resto do mundo 
está olhando para os 
Estados Unidos e seu 
papel de liderança”. 

Falando mais am- 
plamente sobre as re- 
lações com a China, 
Biden disse não es- 

tar preocupado com 
a ocorrência de um 
conflito armado. Ele 
disse que deixou claro 
para o presidente chi- 
nês em suas horas 
de conversa com ele 
que “isso é competi- 
ção, não precisa ser 
conflito”. 

“Não estou procu- 
rando, não prevejo 
que haverá uma ne- 
cessidade de conflito 
físico”, disse o presi- 
dente americano. 
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Bolsonaro diz que pisou no pé de Angela 
Merkel após encontro "excelente". "Ela 
olhou para mim e falou 'só podia ser 

você", relatou o presidente a jornalistas. 
presidente da Re- 

O pública, Jair Bol- 
sonaro, revelou que 
deu um pisão no pé 
da chanceler da Ale- 
manha, Angela Mer- 
kel, após um encontro 
“excelente”, nas suas 
palavras, com a líder 
do país europeu du- 
rante a cúpula do G20. 

“Dei uns passos em 
retaguarda e pisei no 
peito do pé dela. Ela 
olhou pra mim e falou 
'só podia ser você”, re- 
latou Bolsonaro a jor- 
nalistas após receber 
o título de cidadão de 
Anguillara Veneta, ci- 
dade no interior da Itá- 
lia. 

“À noite quis o des- 
tino que eu ficasse, en- 
tre eu (sic) e ela, O co- 
lega da Coreia. Ela me 
chamou para conver- 
sar por trinta minutos, 
quase que fomos dan- 
çar no meio do salão, 
um apaixonado pelo 
outro”, disse ainda O 
presidente sobre Mer- 
kel. 

Por outro lado, 
Bolsonaro afirmou 
que não conseguiu 
conversar com o 
presidente norte- 
americano, Joe Biden, 
o mais importante líder 
do mundo, ao longo 
do evento. 

Os dois têm uma 

Alan Santos/PR 

relação distante, so- 
bretudo após o chefe 
do Executivo, em um 
gesto inusual na litur- 
gia da política interna- 
cional, ter declarado 
apoio ao ex-presidente 
dos Estados Unidos 
Donald Trump, derro- 
tado por Biden. 

"Ele parece que 
está bastante reser- 
vado pra todo mundo. 
Fala muito pouco, dife- 
rentemente do Trump. 
Mas, para nós, inte- 
ressa sim uma política 
cada vez maior de 
aproximação com os 
Estados Unidos, como 
se fosse uma continui- 
dade do que fazíamos 
com o Trump”, co- 
mentou Bolsonaro so- 
bre a relação bilateral 
durante a entrevista. 
“Não queremos recur- 
sos, nada dos Estados 
Unidos. O que nós 

precisamos é apro- 
fundar em muitas coi- 

sas, alguns acordos”, 
acrescentou, sem dar 
detalhes sobre o en- 
contro que teve com 

o enviado especial da 
Casa Branca para as- 
suntos do clima, John 
Kerry. 

Jim Carrey 

Em entrevista a jor- 
nalistas na Itália, O pre- 
sidente Jair Bolsonaro 
se confundiu e tro- 
cou o nome do envi- 
ado especial dos Esta- 
dos Unidos para ques- 
tões climáticas, John 
Kerry, com o do ator 
e humorista Jim Car- 
rey, intérprete de fil 
mes como O Máscara, 
Debi e Lóide e Ace 
Ventura O mo- 
mento inusitado ocor- 
reu em Anguillara Vê- 
neta, quando o chefe 
do Executivo comen- 

"Dei uns passos em retaguarda e pisei no peito do pé dela”, declarou Bolsonaro. 

tava sobre encontros 
com integrantes da cú- 
pula do G20. 

"Sim, conversei 
com o Jim Carrey tam- 
bém, alguma coisa 
reservada. Desculpa, 
não posso falar com 
vocês”, disse. Os 
internautas não perdo- 
aram a gafe e assunto 
figurou entre os tren- 
ding topics do Twitter. 

A uma jornalista ita- 
liana, por meio de um 
intérprete, Bolsonaro 
ainda tentou transmitir 
a ideia de grande po- 
pularidade. "O povo 
me ama. Viu quanta 
gente nos meus pas- 
seios de moto?”, per- 
guntou, sem citar pes- 
quisa de intenção de 
voto que mostram que 
o governo terá dificul- 
dade do governo em 
conquistar a reeleição. 
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Bolsonaro na Itália: "O povo me 
ama. Viu meus passeios de moto?. 

urante entre- 

vista a uma jor- 
nalista italiana, O 
presidente Jair Bol- 
sonaro afirmou, na 
Ultima segunda-feira 
(1º), que “o povo 
brasileiro o ama”. O 
chefe do Executivo 
usou como base 
para sua declaração 
os apoiadores que 
o acompanham em 
motociatas pelo País 
e anunciou que fará 
novo passeio no Pa- 
raná no final de se- 
mana. “O povo me 
ama. Viu meus pas- 
seios de moto pelo 
Brasil? Quantos 
passeios de moto? 
Centenas de milha- 
res de motociclista 
me acompanham. 
Assim como sábado 
estarei no Paraná 
dando mais um pas- 
seio de moto. O 
povo acompanha a 
gente”, alegou. 

Bolsonaro  tam- 
bém foi questionado 
sobre a CPI da Co- 
vid e rebateu di- 
zendo que o intuito 
era “político”, afim 
de desgastar o go- 
verno. 

"Me acusando 
de ter matado ín- 
dios, matado pes- 
soas, falsificado do- 

Alan Santos/PR 

governo. 

cumentos. Não par- 
ticipei de compra 
de nada, me acusa- 

ram de tentativa de 

suborno. Viraram 

minha vida toda, 

não acharam nada. 

O grande problema 
deles é que nós 
governamos | com 
honestidade. Quem 
diria, o Brasil esta há 
três anos sem cor- 
rupção. Me acusam 
de tudo, não provam 
nada.” 

O presidente 
ainda fez defesa 

ao inexistente trata- 
mento precoce, que 
não possui eficácia 
científica  compro- 
vada. “Eu tomei 
hidroxicloroquina. 
Milhões de pessoas 
tomaram, quem to- 

mou não teve pro- 
blema nenhum, mas 
hidroxicloroquina e 

Questionado sobre a CPI da covid, ele rebateu dizendo que o intuito era “político”, afim de desgastar o 

ivermectina foram 
politizadas de modo 
que começaram a 
perseguir médicos 
que receitavam esse 
medicamento. A 
verdade: ele cura, 
curou a mim”, falou. 
Por fim, disse que O 
Brasil passa por um 
“problema grave” de 
inflação, mas atri- 
buiu a governado- 

res: "É consequên- 
cia do 'fique em 
casa”, 'a economia 
a gente vê depois”. 
Homenagem 

Enquanto líderes 
mundiais se reúnem 
na COP26 (Confe- 
rência do Clima da 
ONU), que é reali- 
zada na Escócia, O 
presidente Jair Bol- 
sonaro passou mais 
um dia na Itália — e 
já está voltando ao 
Brasil. 
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O presidente par- 
ticipou, na cidade de 
Pistoia, de uma ce- 
rimônia em memória 
aos soldados bra- 
sileiros que lutaram 
e morreram na Se- 
gunda Guerra Mun- 
dial. 

Bolsonaro foi re- 
cebido pelo líder da 
extrema-direita itali- 
ana, Matteo Salvini, 

que também foi à 
homenagem. 
Um pequeno 

grupo de apoiado- 
res do presidente foi 
até o local. Tam- 
bém houve protes- 
tos contra Bolso- 
naro na cidade. 

Depois da home- 
nagem aos praci- 
nhas, o presidente 
embarcou de volta 
para o Brasil. 
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agressão contra jorna- 
listas brasileiros du- 

rante um ato a favor do 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) no Centro de 
Roma no último domingo 
(31) também foi notícia na 
imprensa internacional. 

Uma reportagem do jor- 
nal italiano La Repubblica 
disse que uma investiga- 
ção está em curso após 
queixa prestada por alguns 
dos profissionais de comu- 
nicação agredidos. 

O texto acrescentou 
que ainda não está claro se 
os agressores faziam parte 
da “escolta de Bolsonaro” 
ou se eram “policiais” 
cedidos pelas autoridades 
italianas para garantir a 
segurança do presidente 
brasileiro. 

Bolsonaro chegou à Itá- 
lia na última sexta-feira 
(26) para participar da reu- 
nião do G20 (grupo das 
20 maiores economias do 
mundo) e embarcou de 
volta ao Brasil nesta terça- 
feira (2). 

"A Delegacia de Polí- 
cia negou o episódio ocor- 
rido no domingo na Piazza 
Navona (praça onde fica 
a embaixada brasileira em 
Roma, que serviu de aco- 
modação para Bolsonaro). 
Mas os repórteres não re- 
cuam e agora há uma in- 
vestigação sobre o caso”, 
escreveu o La Repubblica. 

"Existem vários vídeos 
que documentam o ata- 
que aos dois jornalistas e 
que agora foram entregues 
aos carabinieri (polícia mili- 
tar italiana), em apoio à de- 
núncia”. 

Já o site da emissora 
Sky TG24, o segundo 
maior canal de notícias da 
Itália, republicou o vídeo 
da agressão, feito pelo 
jornalista e colunista do 
portal UOL Jamil Chade. 

No Reino Unido, o jor- 
nal The Guardian disse que 
"os supostos ataques con- 
tra repórteres brasileiros, 
que Bolsonaro há muito 
acusa de tratá-lo injusta- 
mente e publicar notícias 
falsas, culminaram em um 
fim de semana sombrio 
para o presidente de di- 
reita”. 

O diário descreveu Bol- 
sonaro como “uma figura 
isolada, que não fez parte 
da foto tirada na Fontana 
de Trevi (famoso ponto 
turístico de Roma) com 
os líderes mundiais. Nas 
ruas de Roma, ele foi 
fortemente criticado por 
sua forma de lidar com a 
pandemia brutal do país, 
sendo considerado 'geno- 
cida' pelos críticos”. 

No Twitter, o Instituto 
Internacional de Imprensa 
(IPI) disse condenar “ve- 
emente a violência contra 
os jornalistas brasileiros” e 
pediu às autoridades itali- 
anas que “investiguem es- 
ses incidentes”. 

Em nota, a Abraji (As- 
sociação Brasileira de Jor- 
nalismo Investigativo) re- 
pudiou o ataque e disse 
que Bolsonaro "incentiva 
mais ataques do gênero” 
ao não condenar “atos vi- 
olentos de seus seguran- 
ças e apoiadores a jornalis- 
tas que tão somente estão 
cumprindo seu dever de in- 
formar”. 

"A Abraji repudia mais 
esse ataque à imprensa 
envolvendo a maior auto- 
ridade do país. Ao não 
condenar atos violentos de 
seus seguranças e apoia- 
dores a jornalistas que tão 
somente estão cumprindo 
seu dever de informar, o 
presidente da Republica 
incentiva mais ataques do 
gênero, em uma escalada 
perigosa e que pode se re- 

Porto Alegre . Quarta, 03 de Novembro de 2021 

Imprensa internacional repercute agressão 
a jornalistas brasileiros em Roma. 
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EB IPl-The Global Network for Independent Journalism EA 

l Dalobalfreemedia 

We strongly condemn the violence against Brazilian 

journalists covering Jair Bolsonaro's role at 

*G20RomeSummit. Reports indicate they were jostled 

by the President security detail. 

We urge authorities in Italy to investigate these 

incidents. 

No Twitter, o Instituto Internacional de Imprensa (IPI) disse condenar 
“veemente a violência contra os jornalistas brasileiros”. 

velar fatal”, disse a enti- 
dade por meio de um co- 
municado. 

"Atacar o mensageiro 
é uma prática recorrente 
do governo Bolsonaro que, 
assim como qualquer ou- 
tra administração, está su- 
jeito ao escrutínio público. 

É dever da imprensa infor- 
mar à sociedade atos do 
poder público, incluindo vi- 
agens do presidente no 
exercício do mandato. E 
a sociedade, por meio do 
art 5º da Constituição, in- 
ciso XIV, tem o direito 
do acesso à informação 
garantido”, acrescentou a 
nota. 

Na mesma linha, o Ins- 
tituto Vladimir Herzog afir- 
mou, por meio de um co- 
municado, que ”não há dú- 
vidas de que a atitude co- 
varde e beligerante dos se- 
guranças contra os jorna- 
listas é consequência di- 
reta da postura do próprio 
presidente que, de forma 
sistemática e permanente, 
estimula com atos e pala- 
vras a intolerância diante 
da atividade jornalística”. 

"Não podemos tratar 
mais este episódio de 
violência contra jornalistas 
de forma isolada. Sob o 
atual governo, o Brasil se 

tornou um lugar hostil para 
o exercício da atividade 
jornalística. Questionar 
a imprensa ou discordar 
dela são atitudes legjíti- 
mas; tentar silenciá-la com 
ataques e tentativas de 
intimidação é mais uma 
evidente e grave violação 
a Constituição e ao Estado 
democrático de Direito, 
que infelizmente se tor- 
naram comuns no Brasil”, 

acrescentou a nota. 
"O Instituto Vladimir 

Herzog presta solidari- 
edade a todas e todos 
os profissionais covar- 
demente agredidos em 
Roma e reafirma o com- 
promisso em promover 
articulações, desenvolver 
novas iniciativas e acionar 
todas as vias legais para 
responder aos complexos 
e perigosos desafios que 
atravessamos. Somente 
assim é que seremos ca- 
pazes de interromper 
escalada de violações 
liberdade de expressão 
de ataques a jornalistas 
comunicadores em todo 
país”, concluiu a entidade. 

ODO DD 
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Conheça o homem que avisou a 
Apple sobre os riscos na China. 

oug Guthrie passou o ano 

de 1994 pedalando uma 

bicicleta sem marcha entre fá- 
bricas de Xangai para escrever 
uma dissertação sobre a in- 

dústria chinesa. Anos depois, 
ele se tornou um dos princi- 

pais especialistas na virada da 

China para o capitalismo e aju- 
dou empresas a se aventura- 

rem no Oriente. Duas décadas 
depois, em 2014, a Apple o 

contratou para ajudá-la a na- 
vegar nesse mercado, talvez 

o mais importante para a em- 

presa. Na época, ele estava 

preocupado com a nova dire- 

ção da China. 

O novo líder da China, 
Xi Jinping, estava se aproxi- 

mando de empresas ociden- 

tais para fortalecer seu con- 

trole do país. Guthrie perce- 
beu que poucas empresas se- 
rram alvos maiores, ou mais 

importantes, do que a Apple. 

A empresa montava na China 

quase todos os dispositivos 

que produzia e fez da região 

seu segundo maior mercado 

de vendas. 

Então Guthrie começou a 
frequentar instalações da Ap- 

ple municiado com um show 

de slides e uma palestra para 
soar um alarme. A empresa, 

afirmava ele, não tinha ne- 

nhum plano B. “Eu chegava 

nos diretores e dizia, Vo- 

cês entendem quem é Xi Jin- 
ping? Vocês estão sabendo 
do que acontece por lá?”, afir- 
mou Guthrie em uma entre- 
vista. “Essa era minha princi- 

pal mensagem.” 

Seus alertas se provaram 
proféticos. A China se voltou 
para o nacionalismo e o au- 

toritarismo sob Xi, e empre- 

sas americanas como Apple, 
Nike e a Associação Nacional 

de Basquete (NBA) estão di- 

ante de um dilema. Enquanto 
fazer negócios na China con- 
tinua, com frequência, uma 
atividade lucrativa, mantê-los 
também exige cada vez mais 
concessões indigestas. 

Essa tendência levanta a 
possibilidade de que, em vez 

de dar poder para o povo chi- 

nês, o investimento americano 
deu poder ao Partido Comu- 

nista Chinês. 
“Sempre foi difícil para em- 

presas do Ocidente fazer ne- 

gócios na China, mas es- 
ses desafios mudaram de mui- 

tas maneiras”, afirmou Samm 

Sacks, especialista em China 
da New America Foundation, 

um centro de pesquisas apar- 

tidário que presta consultoria 
a empresas americanas. “O 
Partido Comunista está firme 
no poder, e tanto empresas 

ocidentais quanto empresas 

chinesas do setor privado so- 

frem ataques.” 

A trajetória da carreira de 
Guthrie e a evolução de sua 
visão a respeito da China con- 
tam a história da complicada 

dança da indústria ocidental 

com o país ao longo das três 
décadas mais recentes. Guth- 
rie e muitos executivos, políti- 
cos e acadêmicos apostavam 
que o investimento do Oci- 

dente na China levaria o país 
a abrir sua sociedade. Agora 
é evidente que eles erraram o 
cálculo. 

“Estávamos errados”, afir- 
mou Guthrie. “O curinga era Xi 
Jinping.” 

Nos anos recentes, a China 

tirou do ar no país o site do 
Marriott, depois de a empresa 

listar Tibete e Taiwan como 

países independentes em uma 
pesquisa sobre clientes. Pe- 

quim suspendeu assinaturas 

ao LinkedIn após o site falhar 
em censurar conteúdo político 
suficiente. E o Partido Co- 
munista chamou um boicote 

a marcas de roupas ociden- 

tais que criticaram práticas de 
trabalho forçado em Xinjiang, 
uma região da China onde o 
governo reprime o povo uigur, 

a minoria muçulmana que ha- 

bita o país. 
A Apple, mais do que qual- 

quer outra empresa, é sus- 
cetível à linha mais dura do 
governo. Como resultado, 
nos anos recentes, a empresa 

abriu concessões para a China 
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A Apple abriu concessões para a China que contrariam valores que 
os executivos da empresa colocam no centro de sua marca. 

que contrariam valores que os 

executivos da empresa colo- 

cam no centro de sua marca. 

Para apaziguar autoridades e 
manter seu negócio global 
funcionando, a Apple colocou 

os dados de seus clientes chi- 
neses em risco e deu auxílio 

a vasta operação de censura 
do governo chinês, segundo 
noticiou The New York Times 

no mês passado. 

A empresa afirmou que se- 

gue as leis da China e faz tudo 

o que ao seu alcance para 

manter os dados de seus cli- 

entes seguros. 

“Nunca comprometemos a 

segurança dos nossos usuá- 
rio em relação aos seus dados 

na China nem em qualquer ou- 

tro lugar onde operamos”, afir- 
mou um porta-voz da Apple. 

Ele acrescentou que Guth- 

rie foi um funcionário de ní- 
vel médio, que não determi- 
nou políticas na Apple. 

A obsessão de Guthrie em 
relação à China começou em 
1989. Ele cursava o segundo 

ano de economia e aprendia 

mandarim na Universidade 

de Chicago quando soldados 

chineses mataram centenas 

de ativistas pró-democracia 
na Praça Tiananmen, em 

Pequim. Ele afirmou que, 
imediatamente “fui capturado 

pela ideia de China”. 

Ele trancou a faculdade, 

pegou dinheiro emprestado 
com os avós e passou o ano 
seguinte em Taiwan. Ciclista 

convicto, ele treinava com o 

time nacional de ciclismo de 

manhã e aprendia mandarim e 

lecionava inglês de tarde. 
Após se graduar no douto- 

rado da Universidade da Cali- 
fórnia, em Berkeley, e escrever 

um livro a respeito da eclosão 

do capitalismo na China - “Dra- 

gon in a Three-Piece Suit” (O 
dragão de terno) - ele passou 

a lecionar na Universidade de 

Nova York, em 1997. Ele dava 

palestras a respeito do poten- 

cial econômico da China, e 
empresas lhe pediam conse- 

lhos. 

Na época, a China estava 
fazendo a transição de fabri- 

cante de brinquedos e tênis 
para fabricante de automóveis 
e computadores. O governo 
com frequência exigia que em- 
presas estrangeiras comparti- 

lhassem tecnologia com em- 

presas estatais, em troca de 

acesso aos trabalhadores e 
consumidores chineses. Para 

impedir isso, Guthrie e ou- 
tros fizeram pressão pela in- 

clusão da China na Organiza- 
ção Mundial do Comércio, que 
bania esse tipo de chantagem. 

Em 2001, a entidade aceitou a 
China. 
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Ex-diretor do FBI dirige ônibus escolar. 
ão foi a virada na 
carreira que ele 

imaginou. Mike Mason 
era vice-diretor do FBI, 
responsável por todas 
as investigações  cri- 
minais. “Metade dos 
recursos operacionais 
do FBI estavam sob mi- 
nha responsabilidade”, 
disse ele em sua casa 
em Midlothian, Virgi- 
nia. Mas, em sua apo- 

sentadoria, ele sentiu 
que precisava ajudar 
quando soube que não 
havia motoristas de 
ônibus escolares na 
cidade. 

Desde abril, Mason 
trabalha para escolas 
públicas do condado 
de Chesterfield. Em- 
bora seja muito dife- 
rente de sua profis- 
são anterior, “sinto O 
mesmo senso de de- 
ver”, disse. Todas as 
manhãs, às 5h30, ele 
inspeciona seu ônibus 
para garantir a segu- 
rança dos estudantes. 
“Eu o deixo pronto para 
rodar”, disse. 

Ele pega nove alu- 
nos de 10 a 18 anos 
e os deixa no Faison 

Center, em Richmond, 
que oferece programas 
educacionais para cri- 
anças autistas. Ma- 
son entendeu a luta de- 
les durante a pandemia. 
Foi o que o estimulou 
a abandonar sua curta 
aposentadoria para diri- 
gir um ônibus escolar. 

A ideia surgiu em ja- 
neiro, quando viu uma 
reportagem local sobre 

a necessidade de moto- 
ristas. Mason aprendeu 
que a escassez se tor- 
nou uma crise nos dis- 
tritos escolares. Dado 
que a idade média dos 
motoristas de ônibus 
escolares é mais alta 
do que a dos trabalha- 
dores americanos, mui- 
tos decidiram se apo- 
sentar quando as esco- 
las passaram para o en- 

sino remoto, enquanto 
outros não queriam cor- 
rer o risco de infecção 
depois que as aulas vol- 
taram. 

Os Estados tenta- 
ram soluções criativas. 
Massachusetts enviou 
a Guarda Nacional para 
preencher a lacuna. 

Pensilvânia, Carolina 
do Sul e Ohio que- 
rem seguir o exemplo. 
Para atrair motoristas, 
as empresas oferecem 
treinamento gratuito e 

bônus de inscrição, 
enquanto vários dis- 
tritos, incluindo os de 
Baltimore, pagam aos 
pais para transportarem 
os próprios filhos para 
a escola. Mason, que 
se aposentou do FBI 

em 2007 e foi chefe de 
segurança da Verizon 
até dezembro de 2020, 
queria ajudar. 

Ele cresceu na re- 

gião sul de Chicago e 
foi criado por um pai 
solteiro que era mo- 
torista de caminhão. 
“isso é parte do que 
me faz sorrir todas as 
manhãs, quando dou 
a partida no ônibus”, 

Divulgação/Mike Mason 

caridade. 

contou. “É a conexão 
com meu pai.” Na 
juventude, Mason en- 
sacou comida, estocou 
prateleiras, bombeou 
gasolina, lavou carros 
e cortou grama para 

pagar a faculdade. 
Em 1980, se formou 

na Universidade Wes- 
leyan, de Illinois, depois 
se juntou aos Fuzilei- 
ros Navais, onde ser- 
viu por cinco anos antes 
de entrar na Academia 
do FBI, em 1985 —- um 
sonho antigo. “Que- 
ria fazer parte de algo 
que fosse maior do que 
eu”, disse. “A realidade 
excedeu tudo que eu 
sempre sonhei.” 

Durante os 23 anos 

de FBI, ele deixou de 
ser um agente de ca- 
Sos criminais para ser 
supervisor e subir na 
hierarquia. “Continuo 
sendo um dos quatro 
negros mais antigos da 
história do FBI e tenho 
muito orgulho disso.” 

Apesar do currículo, 
ele não estava qualifi- 
cado para se tornar mo- 

Mike Mason doa a maior parte de seu salário para instituições de 

torista de ônibus esco- 
lar de uma hora para 
outra. Foram semanas 
de treinamento para ob- 
ter a licença. Segundo 
ele, a melhor parte do 

dia é quando um aluno 
tímido sorri pela pri- 
meira vez ou ele ga- 
nha o aceno de uma cri- 
ança. 

“Esta é uma experi- 
ência que vou lembrar e 
guardar com carinho”, 
disse Mason, acrescen- 
tando que está bem fi- 
nanceiramente a ponto 
de doar a maior parte 
de seu salário para ca- 
ridade. Agora, ele es- 
pera servir de inspira- 
ção para outras pes- 
soas. 

“Este é um traba- 
lho importante e grati- 
ficante”, disse. Afinal, 
segundo ele, levar es- 
tudantes é muito mais 
do que manobrar um 
grande ônibus amarelo. 
“Estou transportando o 
futuro dos EUA. O que 
poderia ser mais impor- 
tante do que isso?”. 
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Brasil caminha para cenário de 
estagflação, alertam economistas. 

s preços sobem e 

O a vida não melhora. 
Essa combinação de per- 

cepções atingiu com mais 
força a vida do brasileiro 
nos últimos meses e pode 
ficar pior. 

Isso porque falta pouco 

para o país reviver um 
quadro de estagflação, 
alertam especialistas. 

Esse cenário se configura 
quando dois monstros 

da economia se juntam: 

inflação alta com baixo 
crescimento. 

Pressionado sobretudo 

pelos combustíveis e pela 

energia elétrica, o IPCA, 
índice oficial de preços, já 
encostou nos dois dígitos 
em 12 meses, muito acima 

do teto da meta para o 

ano. Enquanto isso, a 

previsões para O avanço 

do PIB (Produto Interno 

Bruto) no terceiro trimes- 

tre já ficam perto de zero, 
depois de uma leve queda 

na atividade de 0,1% de 

abril a junho. 

“isso é preocupante. 
Se tivermos outro trimes- 
tre com PIB negativo, já 
entramos em uma estag- 
flação técnica, já que a in- 
flação está bastante alta. 
E tudo indica que nosso 

crescimento no terceiro 

período do ano vai ser 
muito baixo”, diz Matheus 

Peçanha, economista e 

pesquisador do Instituto 

Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV/Ibre). 

O desempenho da 

atividade dos próximos 
trimestres pode ser só 
uma mostra de um ce- 
nário mais consolidado 
de estagflação que está 

sendo desenhado para 

2022, já que, para este 
ano, a expectativa é que 
a economia brasileira 

cresça em torno de 4% 
devido à baixa base de 
comparação. No ano pas- 

sado, a queda superou 

4%, devido à pandemia. 
As menores previsões 

reunidas pelo Boletim Fo- 

cus, do Banco Central, 
apontam para uma alta de 

0,5% no PIB de 2022, com 

IPCA chegando a 5,34%. 

Ou seja, atividade estag- 
nada com inflação acima 

do teto da meta que, para 

o ano que vem é de 5%. 
Um cenário como esse 

penaliza sobretudo os tra- 

balhadores mais pobres, 
já que o desemprego 
sobe em meio a uma alta 

acentuada no custo de 
vida. 

A expressão estagfla- 
ção foi disseminada em 

meio à crise do petró- 
leo, que atingiu as princi- 

pais economias nos anos 

1970. Naquele cenário, 
a commodity passava por 

uma acentuada valoriza- 

ção, pressionando os pre- 

ços da economia e pio- 
rando o quadro de desem- 

prego, sobretudo nos Es- 
tados Unidos. 

O último processo 
claro de estagflação que 

o Brasil viveu foi nos anos 
de 2015 e 2016. No pri- 
meiro, a economia retraiu 

3,5% com um IPCA maior 

que 10%. No segundo, 
a retração foi de 3,3%, 
com inflação de 6,29%. 

Desde então, a atividade 
veio se recuperando de 

forma tímida e com dlificul- 

dade, até levar o baque da 
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Cenário mistura inflação alta e difícil de ser domada com estagnação 
econômica. 

pandemia. 

Hoje, apesar de a ativi- 

dade estar patinando em 

meio à alta dos preços, 
o País ainda não pode 
ser enquadrado num ce- 

nário de estagflação, na 
opinião de Alexandre Es- 
pirito Santo, economista 

chefe da Órama e profes- 
sor do Ibmec do Rio de Ja- 

neiro. No entanto, o qua- 

dro pode mudar em breve, 

caso a situação fiscal se 
agrave. 

“Nossa principal àân- 
cora fiscal, o teto dos 

gastos, está em xeque. 
Não conseguimos andar 

com as reformas estru- 
turantes e ainda surgem 
problemas de tempos em 

tempos, como a questão 

dos precatórios. Tudo 
isso torna o Estado cada 
vez mais difícil de ser 
administrado”, diz. 

Baixo 
crescimento 
O Brasil está longe de 

ter uma economia aque- 

cida já há algum tempo, 
o que leva Sergio Vale, 
economista chefe da MB 

Associados, a acreditar 

que o país já vive num 
processo de estagflação, 

considerando um período 
mais longo. 

“É um pouco do que 
estamos passando agora. 
Se considerarmos o inter- 
valo de 2020 a 2022, são 

três anos de inflação pres- 
sionada com crescimento 
muito baixo”, diz. 

O economista consi- 
dera nos cálculos para 
essa conclusão um cres- 
cimento acumulado de 

0,8% nesse período, con- 
siderando a previsão de 

0,4% no PIB de 2022, ante 

uma inflação acumulada 
de 18,2%, que considera 
a expectativa de IPCA em 

4,7% No ano que vem. 

Se formos mais longe 
e considerarmos a última 
década, o cenário se 
torna ainda mais gritante: 

de 2011 a 2020, o IPCA 
acumulou alta de 74% 

com crescimento médio 

em torno de 0,3% ao ano, 

calcula Espirito Santo. 
“Esse cenário foi agra- 

vado pela recessão de 

2015 e 2016 e pela pande- 
mia”, diz. 
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Aumento da Selic promete travar novas 
aberturas de capital na Bolsa em 2022. 

sinalização de que 
a Selic, a taxa bá- 

sica de juros da eco- 
nomia, vai chegar logo 
aos temidos dois dígi- 
tos (alguns bancos já 
preveem uma taxa de 
12% no começo do pró- 
ximo ano) agravou Oo 
cenário já ruim para 
as ofertas de ações, 
e tem potencial para 
colocar fim a um ci- 
clo historicamente iné- 
dito de entrada de no- 
vas empresas na Bolsa 

de Valores. Para es- 
pecialistas, em meio a 
um ambiente de juros 
mais altos, risco fiscal 

e falta de previsibilidade 
da agenda do governo, 
os IPOs (ofertas iniciais 
de ações, na sigla em 
inglês) previstos para O 
primeiro trimestre estão 
comprometidos. 

Os investidores já es- 
tão “ariscos” há alguns 
meses. Do estágio 
de inicialmente assus- 
tados com os ânimos 
acirrados entre o presi- 
dente Jair Bolsonaro e 
o Judiciário, passaram 
a definitivamente cho- 
cados com o anúncio 
do furo no teto de gas- 
tos, a regra que limita o 
crescimento das despe- 
sas públicas. Cerca de 
70 IPOs já foram can- 
celados este ano — dos 

quais R$ 7 bilhões so- 
mente na semana em 

que ficou claro que ha- 
veria o furo no teto. 

Na semana passada, 

após a reunião do Co- 

mitê de Política Monetá- 
ria (Copom), em que a 
Selic subiu para 7,75%, 
as chances de manu- 
tenção de um juro de 
um dígito foram por 
água abaixo. BNP Pari- 
bas, Asa Investments e 
Opportunity, por exem- 
plo, elevaram suas pre- 
visões e veem a taxa 

básica a 12% no ano 
que vem. O banco Mi- 
zuho já fala em 12,75%. 
"Os riscos fiscais de- 
vem persistir”, diz o 
economista-chefe para 
mercados emergentes 
da Capital Economics, 
William Jackson. 

Gestores acreditam 
que a Selic em dois 
dígitos elimina o apetite 
do investidor que busca 
retorno de curto prazo 
na Bolsa e também 
das pessoas físicas que 
vinham se educando e 
cada vez mais sendo 
atraídas pelas ações. 
"Sem dúvida que pre- 
judica”, afirma o sócio 
da Mauá Capital, Luiz 
Fernando Figueiredo, 

ex-diretor do Banco 
Central. A Bolsa está 
ficando mais atrativa, 
ressalta ele, apenas 
para os investidores 
estrangeiros, pois as 
ações estão cada vez 
mais baratas em dó- 
lar. Ao mesmo tempo, 

esses investidores têm 
mostrado pouca anima- 
ção com o Brasil. 

Para o diretor de um 

banco de investimento 
estrangeiro, o movi- 

Marcello Casal Jr/Agência Brasil 

Após a última reunião do Copom, em que a Selic subiu para 7,75%, 
as chances de manutenção de um juro de um dígito foram por água 
abaixo. 

mento da Selic saindo 
dos 2% e indo para até 
o nível atual, na casa 
dos 7% a 8%, não é 
um grande problema 
para o mercado de 
capitais e as operações 
tenderiam a continuar 
ocorrendo. “Mas, com 
a taxa voltando para 
dois dígitos, nos 10%, 
11%, já é outra discus- 
são.” Com isso, a sele- 
tividade para comprar 
ações vai aumentar. 

E após bater nos 
dois dígitos, as taxas 
devem seguir altas. 
“Vamos ter de ter juros 
altos por um ano”, afir- 
mou o sócio-fundador e 
presidente da Verde As- 
set Management, Luis 
Stuhlberger, em evento 
da Anbima. 

Na visão de institui- 

ções financeiras, a Se- 
lic a dois dígitos já vi- 
nha sendo esperada e o 
juro é apenas parte de 
um arcabouço de más 
notícias para a renda 
variável, que inclui o 

aumento do risco fis- 
cal, ruídos políticos e o 
desempenho ruim das 
ações de novatas na 
B3. Para Marcio Cor- 
reia, sócio e gestor da 
JGP o cenário nega- 
tivo pode reverberar até 
no apetite para ofertas 
do começo do ano que 
vem. 

Mas Roberto Reis, 
um dos sócios da ges- 
tora Meraki Capital, 
considera cedo para 
afirmar que os IPOs de 
2022 estão sob risco. 
“Vai depender do com- 
portamento do mer- 
cado no exterior e da 
direção que tomarem 
as eleições.” 

Na avaliação de um 
gestor de outra grande 
casa, a chegada de 
uma terceira via nas 
eleições presidenciais 
pode levar o mercado 
de ações de novo para 
cima. As informações 
são do jornal O Estado 
de S.Paulo. 
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Mutirão nacional renegocia dívidas 
com bancos via internet: mais de 160 
instituições financeiras vão participar 
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da iniciativa até o dia 30 deste mês. 
té o próximo dia 30, pes- 

A soas físicas que tiverem 
dívidas em atraso com ins- 
tituições financeiras poderão 
se beneficiar do Mutirão Na- 
cional de Negociação de Dí- 
vidas e Orientação Finan- 
ceira. A iniciativa, promo- 
vida pela Febraban (Federa- 
ção Brasileira de Bancos) e 
bancos associados em par- 
ceria com o BC (Banco Cen- 
tral), Senado e Senacon (Se- 
cretária Nacional do Consu- 
midor), permitirá que o deve- 
dor tenha a oportunidade de 
conhecer e quitar seus débi- 
tos em atraso. 

Uma página específica 
(mutirao.febraban.org.br) 
foi desenvolvida para esta 
preparação prévia, com o 
objetivo de direcionar o 
consumidor por caminhos 
de orientação financeira até 
o envio de propostas de 
negociação na plataforma 
de mediação de conflitos 
consumidor.gov.br, sistema 
criado pela Senacon e que 
conta com a adesão de 
mais de 160 instituições 
financeiras. Na página mu- 
tirao.febraban.org.br, entre 
outras ferramentas, o interes- 
sado encontrará link para o 
Registrato, sistema do Banco 
Central por meio do qual 
é possível acessar, entre 
outros, o Relatório de Em- 
préstimos e Financiamentos 
(SCR), que contém a lista de 
dívidas em seu nome junto 
as instituições financeiras. 

“É uma ação conjunta 
que não apenas contribui 
para o reestabelecimento do 
equilíbrio financeiro das fa- 
mílias, mas, principalmente, 
promove a educação finan- 
ceira, que é fundamental 
para que o consumidor con- 
siga evitar o endividamento 
de risco, tenha mais informa- 
ções sobre produtos e servi- 

ços bancários e melhore sua 
saúde financeira. Por meio 
do site da campanha é pos- 
sível fazer desde o rastreio 
de dívidas em todo o sistema 
financeiro nacional; calcular 
Oo quanto do orçamento pes- 
soal pode ser destinado ao 
pagamento mensal em uma 
negociação; consultar o seu 
índice de Saúde Financeira 
(ISF), até o envio final de pro- 
postas de acordo às institui- 
ções credoras na plataforma 
consumidor.gov.br”, explica 
o presidente da Febraban, 
Isaac Sidney. 

“Temos uma dívida so- 
cial enorme com os pobres. 
O nome é o que uma pes- 
soa tem de mais importante. 
Apoiar estas pessoas é um 
ato de justiça. Sem elas a 
economia não avança”, res- 
salta a senadora Katia Abreu 
(PP-TO), que se empenhou 
pessoalmente para apoiar O 
mutirão em 2021 e garantir a 
participação do Senado Fe- 
deral na iniciativa. 

O foco em educação fi- 
nanceira é um dos diferen- 
ciais da iniciativa deste ano, 
que pretende auxiliar os de- 
vedores a se preparar para a 
negociação em si, com infor- 
mações sobre como desco- 
brir quais são suas dívidas, 
quando vale a pena partici- 
par do mutirão e quanto do 
orçamento poderá ser desti- 
nado ao pagamento dessas 
dívidas no momento da ne- 
gociação. 

De acordo com Maurício 
Moura, diretor de Relaciona- 
mento, Cidadania e Super- 
visão de Conduta do Banco 
Central, “demos ênfase na 
preparação da negociação 
para auxiliar o cidadão a co- 
nhecer suas dívidas e as- 
sim avaliar se sua participa- 
ção no mutirão é apropriada 
e também a identificar qual 
o valor mensal máximo que 
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O foco em educação financeira é um dos diferenciais da iniciativa 
deste ano. 

ele pode pagar no acordo. 
Esperamos que a iniciativa 
gere acordos mais efetivos 
para o cidadão, reduzindo o 
risco de reincidência do pro- 
blema.” 

“O mutirão promove a 
educação para O consumo, O 
acesso ao crédito responsá- 
vel e a reinserção do consu- 
midor no mercado, por meio 
da renegociação das suas 
dívidas, eixos essenciais 
para promoção do desenvol- 
vimento econômico. O tra- 
balho integrado envolvendo 
a Febraban, Banco Central, 
o Senado Federal, e o Mi- 
nistério da Justiça por meio 
da Secretaria Nacional do 
Consumidor é um exemplo 
internacional de boas práti- 
cas, promove a maior pla- 
taforma de autocomposição 
de conflitos de consumo do 
mundo (consumidor.gov.br) 
e mostra nosso compro- 
misso com a sociedade 
e com as recomendações 
internacionais que o Brasil 
aderiu”, diz a secretária Naci- 
onal do Consumidor, Juliana 
Domingues. 

Após acessar a página 
mutirao.febraban.org.br. — 
etapa opcional -, para iniciar 

de fato a negociação de 
uma dívida em atraso, o 
primeiro passo é realizar o 
registro na plataforma con- 
sumidor.gov.br por meio de 
login e senha, preenchendo 
um cadastro com dados pes- 
soais, e-mail, telefone. Após 
finalizar O registro, é preciso 
selecionar a instituição com 
a qual deseja negociar e 
relatar o pedido de negoci- 
ação. O banco tem o prazo 
de 10 dias para analisar a 
solicitação e apresentar uma 
proposta. 

Poderão fazer parte da 
negociação no mutirão dívi- 
das que não possuem bens 
dados em garantia; que es- 
tejam em atraso e em nome 
de uma pessoa natural; e 
tenham sido contraídas de 
bancos ou financeiras. 

O Mutirão de Negocia- 
ção e Orientação Financeira 
é uma das iniciativas do 
acordo de cooperação téc- 
nica assinado entre a Fe- 
braban e o Banco Central 
para desenvolver ações co- 
ordenadas de educação fi- 
nanceira. 
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A portaria baixada pelo 
governo Jair Bolso- 

naro nesta segunda-feira 
(19), proibindo empre- 
gadores de exigirem o 
certificado de vacinação 
de seus funcionários, é 
inconstitucional, avaliam 
advogados trabalhistas 
consultados. 

Os especialistas ressal- 
tam que a medida assi- 
nada pelo ministro do Tra- 
balho e Previdência, Onyx 
Lorenzoni, contraria dife- 
rentes decisões e orien- 
tações da Justiça do Tra- 
balho, dando ênfase ao 
entendimento de que da 
saúde e segurança da co- 
letividade se sobrepõem à 
do indivíduo. 

Na avaliação do advo- 
gado Luis Fernando Ris- 
kalla, especialista em Di- 
reito do Trabalho e sócio 
do Leite, Tosto e Barros 
Advogados, os fundamen- 
tos citados para a edição 
da portaria contradizem o 
estabelecido por artigo da 
Constituição que garante 
aos empregados a segu- 
rança e saúde em suas 
atividades empregatícias. 
"Questiona-se: como po- 
derão os empregadores, 
além das ações que já 
lhes competem, garantir 
a saúde e integridade de 
seus empregados se não 
podem, ao menos, ter O 
controle de quem está, de 
fato, imunizado?” 

O advogado Donne 
Pisco, sócio fundador 
do Pisco & Rodrigues 
Advogados, aponta ou- 
tra inconstitucionalidade 
da portaria, indicando 
que ela infringe artigo 
da Constituição Federal, 
de que “a competência 
do ministro de Estado se 
limita a instrumentalizar O 
cumprimento das leis de 

sua alçada, não podendo 
criar normas em usurpa- 
ção da competência do 
Poder Legislativo”. 

"O ato normativo do Mi- 
nistério do Trabalho e Em- 
prego não tem o efeito 
de vincular a livre apreci- 
ação do tema pelos juí- 
zes: a restrição imposta, 
que busca impedir a de- 
missão por justa causa de 
pessoas que se recusem 
a vacinação, não tem fun- 
damento legal - inclusive, 
porque a resistência imoti- 
vada à imunização atenta 
contra o esforço coletivo 
para a contenção da pan- 
demia, pondo em risco a 
saúde da população”, ex- 
plica. 

A mesma avaliação 
é feita pelo advogado 
Matheus Gonçalves Amo- 
rim, sócio do SGMP Ad- 
vogados, que indica que 
a portaria do governo 
Bolsonaro vai de encontro 
com artigo da Constitui- 
ção que garante aos tra- 
balhadores a redução dos 
riscos ocupacionais por 
meio de normas de saúde, 
higiene e segurança e, 
ainda porque trata de ma- 
téria que a Constituição 
reservou a Lei. 

Amorim ainda lembra 
que alguns órgãos pú- 
blicos exigem o com- 
provante de vacinação 
para que qualquer pes- 
soa possa ingressar nas 
suas instalações. Nessa 
linha, considerando que 
há empresas que prestam 
serviços no mesmo local, 
a própria execução dos 
contratos se tornaria im- 
possível, diz o advogado. 

Por outro lado, Amorim 
destaca ainda que as por- 
tarias publicadas pelo Mi- 
nistério do Trabalho têm 
efeito vinculante, em tese, 
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Para advogados, proibir demissão de não 
vacinados contra a Covid é inconstitucional. 

Rovena Rosa/Agência Brasil 

Para eles, medida assinada pelo ministro do Trabalho e Previdência 
contraria diferentes decisões e orientações da Justiça. 

apenas para o Poder Exe- 
cutivo, não vinculando a 
atuação da Justiça do Tra- 
balho, quem tem apresen- 
tado posicionamento bas- 
tante distinto”. 

O advogado lembra 
ainda que o STF (Su- 
premo Tribunal Federal) já 
assentou que a vacinação 
obrigatória é constituci- 
onal, inclusive firmando 
tese sobre a possibilidade 
de imposição de medidas 
indiretas para sua efetiva- 
ção, como por exemplo, a 
restrição ao exercício de 
determinadas atividades — 
“o que vai na contramão 
do que restou definido na 
portaria”, indica Amorim. 

Na mesma | linha, 
Carlos Eduardo Dantas 
Costa, especialista em 
Direito do Trabalho e só- 
cio do Peixoto & Cury 
Advogados, lembra que 
a portaria vai não só na 
contramão das decisões 
judiciais, mas também 
do Ministério Público do 
Trabalho”. Entendimento 
firmado em fevereiro pela 
Procuradoria vai no sen- 
tido de que trabalhadores 
que se recusarem a tomar 
a vacina contra a Covid-19 
sem apresentarem razões 

médicas documentadas 
poderão ser demitidos 
por justa causa. A mera 
recusa individual e injus- 
tificada à imunização não 
poderá colocar em risco a 
saúde dos demais empre- 
gados, avalia o MPT. 

Sob uma outra pers- 
pectiva, a advogada Ma- 
rrana Machado Pedroso, 
especialista em Direito do 
Trabalho e sócia do escri- 
tório Chenut Oliveira San- 
tiago Advogados, avalia 
que a portaria pode "gerar 
uma movimentação que 
ainda não se tinha visto 
no Congresso Nacional a 
favor da regulação sobre 
a vacinação”. "Pela hie- 
rarquia das normas no Di- 
reito brasileiro, eventual lei 
estará hierarquicamente 
acima da portaria ministe- 
rial”, diz. 

A advogada afirma 
ainda que, certamente, a 
portaria será questionada 
na Justiça, “quando serão 
avaliados os requisitos 
formais e limites possíveis 
de regulação de tal maté- 
ria por ato normativo do 
Executivo”. "A Justiça po- 
derá invalidá-la ou, ainda, 
estando regular, declarar 
tal norma válida”, indica. 
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Redes hoteleiras ainda enxergam futuro 
enigmático no setor após fim da pandemia. 

MM 
A medida que as viagens 

são retomadas em meio 
a Sinais de que a pande- 
mia está perdendo força, o 
setor hoteleiro espera que 
sua sorte também aumente. 
Mas, até agora, não está 
claro quando esse momento 
chegará - ou se algumas 
das mudanças que precisa- 

ram ser realizadas se torna- 
rão permanentes. 

Os hotéis têm tido dificul- 
dades com a escassez de 
mão de obra, por exemplo, o 
que obrigou alguns a fechar 
completamente e outros a re- 
duzir os serviços — como lim- 

peza diária dos quartos e ho- 
rários de funcionamento dos 
restaurantes. 

Dada a incerteza quanto 

ao retorno desses trabalha- 
dores algum dia, um espe- 
cialista do setor prevê que 
os robôs assumirão algumas 
das tarefas realizadas ante- 
riormente por pessoas que 

encontraram empregos com 
melhores salários em outros 
lugares. 

Os hotéis também estão 
testando maneiras de au- 
mentar a receita — por exem- 

plo, cobrando taxas extras 
por alguns serviços, redu- 
zindo programas de recom- 
pensas e adicionando rega- 
lias para atrair os hóspedes 
de longa permanência que 
podem “trabalhar de qual- 
quer lugar”. 

O efeito da pandemia no 
setor tem sido, na melhor das 
hipóteses, desigual, com ci- 
dades dos Estados Unidos, 
como Nova York, entre as 
mais atingidas. Um vislum- 

bre de esperança: o go- 
verno Biden anunciou que 
abrirá as fronteiras dos EUA 

em novembro para viajantes 
vacinados de alguns países, 
como Canadá e México. 

Na China, as viagens 
foram muito afetadas pelos 
lockdowns relacionados à 
covid-19, e as baixas taxas 
de vacinação na Africa dimi- 
nuíram as viagens interna- 

cionais para lá, alertou Jan 
Freitag, diretor nacional de 
análise do mercado de hos- 
pitalidade do CoStar Group. 

Michael Bellisario, ana- 
lista de hospedagem da Ro- 
bert W. Baird & Co., disse, 
na primeira semana de outu- 
bro, que 20% dos quartos de 
hotéis na área metropolitana 
de Nova York permanecem 
fechados, embora existam si- 
nais de melhora. 

O Grand Hyatt New York, 
em Manhattan, que fechou 
na primavera de 2020, es- 
tava se programado para re- 

abrir ontem, sob o novo 
nome de Hyatt Grand Central 
New York, enquanto o New 

York Hilton Midtown, fechado 

desde março de 2020, rea- 
briu em 4 de outubro; am- 
bos são os favoritos das con- 
venções. O Hotel Four Sea- 
sons New York, em Manhat- 
tan, está fechado desde o ve- 
rão de 2020 e não deve re- 
abrir antes da primavera do 
hemisfério norte. 

Uma ' mudança óbvia 
que provavelmente perma- 

necerá, especialmente em 
hotéis de três e de quatro 
estrelas, é uma redução 
nos serviços oferecidos aos 
hóspedes. 

Quando foram chamados 
de volta para trabalhar, os 
funcionários muitas vezes 
optaram por não voltar aos 
empregos que costumavam 
pagar um salário mínimo. 

Muitos encontraram tra- 
balhos com melhores salá- 
rios, carga horária e bene- 
fícios em empresas como 
Amazon, Walmart e Home 

Depot. A impossibilidade de 
contratar trabalhadores sa- 
zonais de fora dos EUA tam- 
bém está agravando a escas- 
sez de mão de obra nos re- 
sorts dos EUA, segundo Frei- 
tag. Da mesma forma, o nú- 
mero de funcionários treina- 
dos para trabalhar em hotéis 
no Reino Unido foi afetado 
pelas restrições aos imigran- 
tes impostas pelo Brexit. 
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Os hotéis têm tido dificuldades com a escassez de mão de obra, por 
exemplo, o que obrigou alguns a fechar completamente e outros a 
reduzir os serviços. 

Essa escassez de mão de 
obra tem um efeito na expe- 
rência do hóspede, desde 
filas longas para realizar O 
check-in até reduções na lim- 
peza diária dos quartos. 

O Hilton, por exemplo, 
anunciou em um comuni- 
cado em julho que o ser- 
viço de limpeza gratuito esta- 
ria disponível apenas por so- 
licitação em seus hotéis de 
três e quatro estrelas. 

Não está claro se as mu- 
danças na frequência dos 
serviços de limpeza serão 
duradouras. Seja como 
for, Henry Hartevelat, pre- 
sidente do Atmosphere Re- 
search Group, empresa de 
pesquisa de marketing de vi- 
agens, espera que os ho- 

téis se tornem cada vez mais 
dependentes de robôs, que 
podem higienizar os quartos 
dos hóspedes e preparar ca- 
fés ou saladas nas cozinhas, 
ajudando os hotéis a com- 
pensar a falta de trabalhado- 
res e reduzindo os custos. 

Uma das maneiras pelas 
quais os hotéis podem me- 
lhorar sua escassez de mão 
de obra é oferecer salários 
mais altos aos futuros tra- 
balhadores. Porém, Patrick 
Scholes, analista de hospe- 
dagem da Truist Securities, 
disse que isso também exi- 
giria o aumento dos salários 
dos funcionários que já es- 

tão atuando em cargos se- 
melhantes. Para fazer as 
duas coisas e manter as mar- 

gens de lucro, os donos de 
hotéis teriam que aumentar 
os preços dos quartos — uma 
medida que reduziria a de- 
manda, principalmente em 
hotéis urbanos, na situação 
atual. 

Aumentar os preços pro- 

vavelmente diminuiria ainda 
mais a demanda entre os via- 
jantes afastados pela queda 

de serviços — problema que 
Bellisario chamou de “beco 

sem saída” para o qual “não 
há resposta”. 

Outra frente sombria: vi- 
agens a trabalho. Com tan- 
tos negócios sendo realiza- 
dos por meio de videocha- 
madas, o volume desse tipo 
de viagem diminuiu drasti- 
camente, principalmente em 
hotéis urbanos. Bill Gates 
previu, no ano passado, que 
metade de todas as viagens 

de negócios não serão reto- 
madas. 

Freitag disse que os exe- 
cutivos provavelmente “vão 
reavaliar” as despesas com 

viagens e cortar onde for 

possível. As informações 
são do jornal The New York 
Times. 
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nquanto há brasileiros 
buscando por ossos de 

carne em caçamba de des- 

carte em pleno Centro de São 
Paulo, o mercado imobiliário 
de altíssimo luxo no Brasil 
comemora vendas recordes. 

Nunca se vendeu tanto imóvel 

com preços acima de R$ 
30 milhões no país, afirmam 
corretores especializados ou- 

vidos pelo portal de notícias 
G1. 

“Nunca vendemos tanto 

quanto na pandemia. Reali- 

zamos nossas vendas mais 

altas, tanto em termos de 
valores quanto em volume de 
vendas. Só nos seis primeiros 
meses de 2021 tivemos mais 

vendas que nos últimos 5 
anos”, conta Arnaud Bughon, 

CEO da Latin Exclusive, fun- 

dada em 2007. 

Com 11 anos negociando 
a compra e venda de imó- 
veis luxuosos no Rio, Benja- 
min Cano, sócio da Rio Excep- 
tion, também diz nunca ter fe- 
chado tantos negócios. 

“Fizemos quase três ven- 
das por mês, o que é comple- 
tamente fora do comum para 

este tipo de imóvel. Meu 

portifólio esgotou. Hoje, te- 
nho apenas três apartamentos 
acima de R$ 50 milhões dispo- 
níveis e eu sinto falta de pro- 
dutos legais. Faltam imóveis 
realmente de alto padrão”, diz 

Cano. 
Questionada, Patricia Ju- 

dice de Araujo Esteves, vice- 
presidente da Judice & Araujo 
(J&A), corretora também es- 
pecializada em imóveis de al- 

tíssimo padrão, nega que a 
crise provocada pela pande- 

mia tenha afetado os seus ne- 

gócios. 
“Ao contrário, clientes de 

altíssimo padrão passaram a 
dar mais valor aos imóveis 
com mais conforto e área ex- 
terna”, destacou. 

Patrícia disse que a maior 
procura tem partido de “clien- 
tes do mercado financeiro e de 

empresas de tecnologia”. Já 
Bughon e Cano contaram que 

são estrangeiros, em sua mai- 

oria europeus e estaduniden- 

ses, que mais têm procurado 
imóveis de luxo no país. 

Na Rio Expection, por 

exemplo, todo o marketing 

é feito fora do Brasil. “E 
um investimento de quase 

20 mil dólares por ano só 
para a divulgação nos sites 
especializados fora do país em 
que expomos nosso portfólio”, 
destacou Cano. 

Em meio à pandemia, o 
real foi a moeda que mais se 

desvalorizou no ano passado. 

Já no primeiro semestre de 
2021, foi a 4º com a maior de- 

preciação no mundo. Esta se- 

ria a principal explicação para 

a explosão de vendas dos imó- 
veis de altíssimo luxo no país. 

“A taxa de câmbio favore- 
ceu muito, porque os estran- 

geiros compram estes imó- 
veis como que a preço de 
banana. Eles preferem com- 
prar 300m? em Ipanema, com 

vista para o mar, que 30m? em 

Paris, que sairia quase pelo 

mesmo preço”, afirmou Benja- 
min Cano, da Rio Exception. 

Considerando o câmbio 
em meados de outubro, com 

o dólar americano cotado a 
R$ 5,51 e o euro a R$ 6,52, um 
apartamento de R$ 50 milhões 
sairia por, aproximadamente, 
US$ 8,9 milhões ou 7,6 mi- 
lhões de euros. 

“Com essa queda do real, 

tivemos muitos clientes que 

sempre quiserem investir no 
Rio e aproveitaram o câm- 
bio. Outra coisa que ouvi- 
mos muito é que os investi- 
mentos em bancos não es- 

tão rendendo bem e, por isso, 

preferem investir em imóveis”, 
acrescentou Arnaud Bughon, 
CEO da Latin Exclusive. 

Os corretores destacaram 
que os estrangeiros dão como 

certo ter retorno financeiro ao 

comprar imóveis de luxo no 
Brasil. “Estes imóveis têm 

rendimento bom nas locações 
por temporada e lucro ainda 

mais alto no momento da 
venda”, enfatizou Bughon. 
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Imóveis de altíssimo luxo nunca 
venderam tanto no Brasil. 

Divulgação 

Ilha em Angra dos Reis sai pela bagatela de R$ 74,5 milhões. 

Outra característica dos 
compradores destes imóveis 
é a forma de pagamento: à 
vista. 

Com sua paisagem natural 
única, a capital fluminense, 
mundialmente conhecida 

como Cidade Maravilhosa, é 
a que concentra a maior oferta 

e, também, a maior demanda 

de imóveis de altíssimo luxo 
no país. 

“O Rio tem uma mistura de 
prazer e investimento. Os es- 
trangeiros vão à cidade fazer 
turismo, se encantam, e que- 

rem ficar. Além disso, perce- 
bem a oportunidade de ter re- 

torno financeiro em manter um 

imóvel disponível para locação 
por temporada. Daí a procura 
tão grande”, contou Bughon. 

Os preços de imóveis con- 
siderados de altíssimo luxo no 
Rio começam em torno de R$ 
30 milhões. Um exemplo é 
uma cobertura na Avenida Vi- 

eira Souto, em Ipanema, que 
está à venda na J&A por R$ 35 
milhões. 

Com 793m?, toda avaran- 

dada, ela conta com quatro 
suítes, salas de estar/jantar e 
de TV, dois lavabos, escri- 

tório, e quatro suítes, sendo 
que a maior conta com clo- 

set, dois banheiros e copa de 

apoio, além de terraço com 
piscina, sala de ginástica, chu- 
veiro e hidromassagem com 

vista para o mar. 

A mesma imobiliária oferta 
atualmente uma casa no Le- 

blon, bairro com um dos me- 
tros quadrados mais caros do 

país, por R$ 45,5 milhões. Ela 
não tem vista para o mar, mas 

possui mais de 1 mil m? de 

área construída em um terreno 
de 660 m2. Recém-reformada 
e toda automatizada, ela conta 

com cinco suítes, área de lazer 
com piscina e garagem para 
quatro carros. 

Fora da Cidade Maravi- 

lhosa, a mesma imobiliária 
oferta, por cerca de R$ 74,5 
milhões, uma ilha privada lo- 

calizada a 7 km da costa 

de Angra dos Reis, na Costa 
Verde fluminense. Com 25 mil 

m2, ela conta, além de praia 

privativa, com acomodações 
luxuosas. Só a casa principal 
tem três suítes - uma master, 
uma king, um ancoradouro e 

dois bangalôs. 
Quem comprar a ilha já 

leva junto uma lancha para po- 

der fazer a travessia, que dura 
menos de 10 minutos, a partir 

da praia do Frade, em Angra 
dos Reis. Também pode-se 
chegar lá por via aérea — a ilha 
conta com um heliporto com 

capacidade para até dois he- 
licópteros, mas as aeronaves 
não estão incluídas na venda. 
As informações são do portal 
de notícias G1. 
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Ministério da Economia vai consultar o 
Tribunal de Contas da União sobre a 
possibilidade de prorrogar o auxílio 

Reprodução 

dos Precatórios. 

P or determinação do 
presidente Jair Bolso- 

naro, o Ministério da Eco- 
nomia vai fazer uma con- 
sulta ao Tribunal de Con- 
tas da União (TCU) sobre 
a possibilidade de prorro- 
gar o auxílio emergencial 
por meio de medida pro- 
visória, ato que depende 
apenas de uma canetada 

do chefe do Executivo e 
tem vigência imediata. 

interlocutores do pre- 
sidente receberam a indi- 
cação de que a tendên- 
cia dos ministros da Corte 
seria dar sinal verde à ex- 
tensão do benefício, sem 
a necessidade de aprovar 
novo decreto de calami- 
dade no Congresso. 

Ministros do Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
também foram consulta- 
dos sobre essa possibili- 

dade. Pelo raciocínio, a 
calamidade para abrir um 
crédito extraordinário não 
dependeria de decreto. 
Nesse entendimento, o 

Da dir 

decreto legislativo só 
seria necessário para 
suspender as regras da 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), o que não 
é O caso agora, quando 
o teto de gastos é a 
principal barreira. 

PEC dos 
Precatórios 

A ideia de prorrogar 
o auxílio vem ganhando 
força diante do diagnós- 
tico de que o governo não 
terá os votos necessários 
para aprovar a PEC dos 
Precatórios. O texto que 
está na Câmara abre es- 
paço no Orçamento para 
o pagamento de um be- 
nefício de R$ 400 do Auxí- 
lio Brasil por meio de uma 
mudança na correção do 
teto de gastos — conside- 
rada a âncora fiscal do 
governo. O risco de al- 
teração gerou forte ruído 
entre investidores e no 
mercado financeiro, e foi 
vista como medida eleito- 
reira. 

A ideia de prorrogar o auxílio vem ganhando força diante do diagnóstico de que o governo não terá os votos necessários para aprovar a PEC 

O deputado Hildo Ro- 
cha (MDB-MA) afirma 

que o governo até pode 
garantir as presenças 
necessárias para a vo- 
tação ocorrer, mas a 
vitória ainda é incerta. 
Nas contas do MDB, o 
governo tem, no máximo, 
302 votos. São necessá- 
rios ao menos 308. “O 
MDB não aceita vários 
pontos, como quebrar 
o teto dessa forma”, 
diz. Segundo ele, o 
presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), ali- 
ado do governo, tem 
feito uma “força-tarefa” 
ligando para lideranças 
e pedindo o empenho de 
suas bancadas para reco- 
locar a PEC em votação 
amanhã. 

Da Itália, onde parti- 
cipou de reunião do G- 
20 (grupo das maiores 
economias do mundo), 
Bolsonaro tem acompa- 
nhado as negociações e 
reforçou que o governo 

emergencial por meio de medida provisória. 

tem um plano B para 
substituir a PEC dos 
precatórios. A proposta 
foi pensada inicialmente 
para abrir espaço ao 
novo programa Auxílio 
Brasil, que substituirá o 
Bolsa Família, mas aca- 
bou abrindo a porteira 
para outras demandas, 
inclusive emendas parla- 
mentares. 

Com a prorrogação do 
auxílio e sem a PEC, 
a conta de R$ 89 bi- 
lhões em precatórios (di- 
vidas judiciais) prevista 
para 2022 terá de ser aco- 
modada dentro do Orça- 
mento, o que deve di- 
minuir o espaço para as 
emendas parlamentares. 
Os defensores da prorro- 
gação via medida provi- 
sória apontam que, nesse 
cenário, não haveria a 
mudança no teto de gas- 
tos. As informações são 
do jornal O Estado de 
S.Paulo. 
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ministro da Economia se mantém no 
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Mesmo com influência reduzida, o 

cargo e se torna avalista de medidas 

economista Gustavo 
Franco, ex-presidente 

do Banco Central, costuma 
dizer que, no futuro, caberá 
aos psicólogos e sociólogos 
explicar a relação do ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
com o presidente Jair Bol- 
sonaro. Amigo de Guedes 
e liberal como ele, Franco 
— Que chegou a ser indi- 
cado para a presidência do 
BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social), mas foi vetado por 
Bolsonaro por ter participado 
do governo FHC —- expõe com 
fina ironia o enigma que cerca 
a permanência do ministro no 
cargo, em meio às rasteiras 
em série que leva do chefe. 

Para quem acompanha o 

vai e vem da relação de Gue- 
des com o presidente, é difícil 
entender o que o faz manter o 
seu “casamento hétero” com 
Bolsonaro, enquanto muitos 

de seus auxiliares já deixa- 
ram o governo, seja por terem 
se desapontado com o rumo 

das coisas, seja porque foram 

defenestrados por ordem do 
“capitão”. 

De “Posto Ipiranga” e “su- 
perministro” da Economia, 
que pretendia dar um “ba- 
nho” de liberalismo no Brasil, 

Guedes se transformou em 
avalista das medidas populis- 
tas e eleitoreiras encampadas 
por Bolsonaro, que vão con- 
tra tudo o que sempre pregou 

ao longo de sua trajetória pro- 
fissional como economista, 
financista e empresário da 
área educacional. 

Embora Bolsonaro alterne 

as bordoadas que desfere 

em seu auxiliar com afagos 

ocasionais, no melhor estilo 
“morde e assopra”, Guedes 
se tornou na prática uma es- 
pécie de “troféu” que o presi- 
dente preserva na Esplanada 
dos Ministérios, para tentar 

manter acesa a chama do li- 

beralismo, que ele simboliza, 
de olho no apoio dos liberais 
— ou de uma parte deles, cada 

vez menor — nas eleições de 
2022. 

Muitas das propostas 

anunciadas por Guedes na 
campanha eleitoral de 2018, 
que deram a Bolsonaro um 
verniz liberal e lhe renderam 

votos preciosos, não saíram 
do papel ou foram desfigu- 

radas por determinação do 
presidente. 

O parcelamento dos pre- 
catórios e a violação do teto 
de gastos, para viabilizar o 
pagamento de R$ 400 por 
mês aos beneficiários do pro- 
grama Auxílio Brasil, que de- 
verá suceder o Bolsa Família, 
são apenas os exemplos mais 
recentes dos sapos que Gue- 
des teve de engolir desde o 
início do governo e que vão 
na direção oposta de suas 
ideias fiscalistas e liberalizan- 
tes. 

Foi assim também na 
reforma da Previdência, 
quando Bolsonaro manteve 
os privilégios dos militares; 
na proposta de reforma ad- 
ministrativa encaminhada ao 
Congresso, que preservou a 
estabilidade dos atuais servi- 
dores; nas privatizações, que 
não deslancharam; na aber- 
tura econômica, torpedeada 
pela indústria com o apoio 
do Planalto; e no subsídio 
concedido ao consumo de 
óleo diesel para beneficiar os 
caminhoneiros, entre tantos 

outros episódios que seria 
difícil enumerar todos aqui. 
Para completar o quadro, o 
presidente ainda decidiu re- 
criar o Ministério do Trabalho 
e da Previdência, que havia 
sido incorporado à pasta 
da Economia no início da 
atual gestão, para acomodar 
interesses políticos. 

contrárias ao que sempre pregou. 
Marcos Corrêa/PR 

Muitas das propostas anunciadas por Paulo Guedes na campanha 
eleitoral de 2018 não saíram do papel ou foram desfiguradas. 

Hoje, a margem de mano- 
bra de Guedes e o seu po- 
der no governo se estreitaram 
dramaticamente. Alguns ana- 
listas chegam a comparar o 
papel desempenhado por ele 
ao que foi exercido pelo ex- 
ministro da Saúde Eduardo 
Pazuello — aquele que afirmou 
numa live com Bolsonaro que 

“um manda e o outro obe- 
dece”, depois de o presidente 
ter mandado cancelar o pro- 
tocolo de intenções que ele 
havia firmado para a compra 

de 46 milhões de doses da 
vacina Coronavac. 

Outros passaram a se re- 
ferir a Guedes como “o mi- 
nistro da semana que vem” e 
“Dr. Promessa”, por prometer 
mundos e fundos e não con- 

seguir levar adiante os seus 
planos, por oposição do pre- 
sidente (e do Congresso), cu- 
jas decisões são influencia- 
das por uma espécie de “ga- 
binete paralelo” que atua na 
economia, formado por um 
grupo de conselheiros de seu 
círculo mais próximo. 

“O Paulo Guedes come- 
çou como 'posto Ipiranga, 
mas Bolsonaro nunca lhe deu 
combustível”, ironizou recen- 
temente o economista Antô- 

nio Delfim Netto, ex-ministro 
da Fazenda, do Planejamento 
e da Agricultura. “O Paulo 
acreditava que o Bolsonaro 
iria ouvi-lo. Talvez o maior de- 
feito tenha sido dele mesmo, 
ao acreditar em um volunta- 
rista.” 

Até entre os liberais, que O 
tinham como guru até pouco 
tempo atrás, Guedes se tor- 
nou alvo de comentários jo- 
cosos. “Ele virou um zumbi”, 
afirma um representante dos 

Chicago Oldies, como é cha- 
mada a velha guarda de eco- 
nomistas do País formados na 
Escola de Chicago, o templo 
do liberalismo global, na qual 
Guedes, de 72 anos, também 
estudou. 

Inexplicavelmente, para 
muitos dos que o cultuavam 

e dos que fizeram parte da 
equipe econômica e o deixa- 
ram pelo caminho, Guedes 
se recusa a admitir que o seu 
“prazo de validade” venceu 

e que não tem muito mais a 
fazer no governo, sem conti- 
nuar a passar vexame e a ser 
desgastado por Bolsonaro. 
As informações são do jornal 
O Estado de S.Paulo. 
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Com alta de quase 4%, gasolina fecha 
outubro 

Helena Pontes/Agência IBGE Notícias 

4 o 

preço do litro 
da gasolina no 

País subiu 3,98% em 
outubro na compa- 
ração com setem- 
bro, chegando a um 
valor médio no País 
de R$ 6,56, segundo 
levantamento da Va- 
leCard, empresa es- 
pecializada em solu- 
ções de gestão de 
frotas. Após um ano 
e cinco meses de 
altas consecutivas, O 
valor do combustível 
acumula um aumento 

de 63,6% desde maio 
do ano passado, dois 
meses após Oo co- 
meço da pandemia, 
quando o preço mé- 
dio era de R$ 4,01. 

Obtidos por meio 
do registro das tran- 
sações realizadas en- 
tre os dias 1º e 28 
de outubro com o 
cartão de abasteci- 
mento da ValeCard 
em cerca de 25 mil 

a 6 reais e 56 centa 

ne ue. eum a ds 

f 

O preço do litro da gasolina no País subiu 3,98% em outubro na comparação com setembro. 

estabelecimentos cre- 
denciados, os dados 
mostram que Ceará 
(6,28%), Rio Grande 
do Norte (4,72%) e 
sergipe (4,44%) re- 
gistraram as maiores 
altas no período. 

As menores varia- 

ções positivas ocorre- 
ram no Acre (1,76%), 
no Amapá (1,94%) e 
em Alagoas (2,99%). 

Entre as capitais, 

o valor médio do 
combustível foi de R$ 
6,516. Teresina (R$ 
6,941) e Rio de Ja- 
neiro (R$ 6,902) foram 
as que apresentaram 
maiores preços em 

outubro. 

Já os menores va- 
lores médios foram 
encontrados em Ma- 

capá (R$ 5,826) e São 
Paulo (R$ 6,085). 

Etanol 

O preço médio do 
etanol no País no mês 
de outubro foi de R$ 

4,904. Apesar da 
sequência de altas da 
gasolina, o combusti- 
vel ainda segue sendo 
o mais vantajoso para 
se abastecer o veículo 
em todo o País em 
comparação com o ál- 
cool. 

O método utili 
zado nesta análise, 
descontando fatores 

como autonomias in- 

dividuais de cada veí- 

culo, é de que, para 
compensar completar 

o tanque com etanol, 

o valor do litro deve 

ser inferior a 70% do 

preço da gasolina. 

Semana passada 

O preço médio da 
gasolina nos postos 
do país subiu 3,1% 
na última semana, 
chegando a R$ 6,56 
O litro, de acordo com 
levantamento da ANP 

(Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis). 
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Vos em média. 

O valor máximo foi 

de R$ 7,88 no Rio 

Grande do Sul. Essa 
foi a quarta semana 
consecutiva de alta. 

Na semana pas- 

sada, era possível en- 
contrar o litro da ga- 
solina acima de R$ 7 
em postos de 13 Esta- 
dos: Acre ( R$ 7,300), 
Alagoas (R$ 7,198), 
Bahia (R$ 7,299), 
Ceará (R$ 7,190), 
Distrito Federal (R$ 
7,199), Goiás (R$ 
7,299), Mato Grosso 
(R$ 7,230), Minas Ge- 
rais (R$ 7,479), Per- 
nambuco (R$ 7,439), 
Piauí (R$ 7,299), Rio 
de Janeiro (R$ 7,649), 
Rio Grande do Sul (R$ 
7,889) e Tocantins (R$ 
7,279). Na semana re- 

trasada, eram apenas 

seis. As informações 
são do jornal O Es- 
tado de S.Paulo e do 
portal de notícias G1. 
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m meio a temores 
no mercado de uma 

possível ingerência po- 
lítica na Petrobras, o 
presidente Jair Bolso- 
naro afirmou na última 
segunda-feira (1º), que 
esta semana será de 
“jogo pesado” com a es- 
tatal, sem detalhar qual 
seria a estratégia do go- 
verno federal ao longo 
dos próximos dias. 

Em visita à cidade de 
Anguillara Veneta, na 
Itália, Bolsonaro disse 
a imprensa que soube 
“extraoficialmente” que 
um | novo aumento 
dos combustíveis está 
sendo planejado pela 
Petrobras para daqui a 
20 dias. Segundo ele, o 
assunto será prioridade 
em seu retorno ao Bra- 

sil. 
“Esta semana vai ser 

um jogo pesado com a 
Petrobras, porque eu in- 
dico o presidente, quer 
dizer, tem que passar 
pelo conselho, não sou 

eu que indico, e tudo 
que de ruim acontece lá 
cai no meu colo. O que 
é bom não cai nada em 
meu colo”. 

O ideal, na visão do 
presidente, é tirar a es- 
tatal “das garras do Es- 
tado”, com a privatiza- 
ção da empresa. “Isso 
é o ideal, no meu en- 
tender, que deve acon- 
tecer. Agora, isso aí não 
é colocar na prateleira e 
vender amanhã. Esse 
processo vai durar mais 

de ano”, admitiu. 
Ainda na avaliação de 

Bolsonaro, um novo re- 
ajuste não pode acon- 
tecer. “A gente não 
aguenta porque o preço 
dos combustíveis está 
atrelado à inflação e fa- 
lou em inflação, falou 
em perda do poder aqui- 
sitivo. A população não 
está com salário preser- 
vado ao longo dos ulti- 
mos anos. Os mais po- 
bres sofrem”, disse. 

O presidente disse 
que está disposto a 
rediscutir a política de 
preços da companhia, 
mas sem interferir nos 

“rendimentos dos acio- 
nistas”. 

O presidente Bolso- 
naro acrescentou que 
o governo federal não 
tem interesse nos divi- 

dendos recebidos pelos 
lucros da Petrobras. 
Nesse sentido, disse 
que tem conversado 
com o ministro da Eco- 
nomia, Paulo Guedes, 

para que esses recursos 
sejam revertidos para 
abater o preço do diesel. 

O presidente atribuiu 
a alta nos preços dos 
combustíveis à corrup- 
ção de governos pas- 
sados e às leis antigas. 
Bolsonaro defendeu o 
congelamento dos im- 
postos e apontou como 
“vilão” do custo final na 
bomba o Imposto sobre 
Circulação de Mercado- 
rias e Serviços (ICMS). 

Na semana passada, 
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Bolsonaro fala em “jogar 
pesado” com a Petrobras. 

Tânia Rêgo/Agência Brasil 

bustíveis. 

o Conselho Nacional 

de Política Fazendária 
(Confaz), do qual inte- 
gram secretários de Fa- 
zenda dos Estados e do 

Distrito Federal, apro- 

vou o congelamento do 
valor do ICMS cobrado 

nas vendas de combus- 
tíveis por 90 dias. 

Petrobras 

responde 

Após a declaração de 
Bolsonaro, a Petrobras 
informou também na 
segunda-feira que não 
antecipa decisões de 
reajuste de combustí- 
veis e destacou que 
não há qualquer decisão 
tomada por seu Grupo 
Executivo de Mercado 
e Preços (GEMP) que 
ainda não tenha sido 
anunciada ao mercado. 

“A Petrobras, em re- 
lação às notícias veicu- 
ladas na mídia a res- 
peito de expectativa de 
novos reajustes nos pre- 
ços de combustíveis, es- 
Clarece que ajustes de 

A Petrobras informou que não antecipa decisões de reajuste de com- 

preços de produtos são 
realizados no curso nor- 
mal de seus negócios 
e seguem as suas po- 
líticas comerciais vigen- 
tes”, diz o comunicado. 

A estatal acrescentou 

que reitera seu compro- 
misso com a prática de 
preços competitivos e 
em equilíbrio com o mer- 
cado, “ao mesmo tempo 
em que evita O repasse 
imediato das volatilida- 
des externas e da taxa 
de câmbio causadas por 
eventos conjunturais”. 

A companhia ainda 
destacou que moni- 
tora continuamente os 
mercados, o que com- 
preende, dentre outros 
procedimentos, a aná- 
lise diária do comporta- 
mento de seus preços 
em relação às cotações 
internacionais. As infor- 
mações são da Agência 
Brasil. 



Porto Alegre . Quarta, 03 de Novembro de 2021 OSUL | 36 

Bolsonaro inclui Republicanos na 
lista de seus possíveis destinos: 

“Três partidos me querem”. 
uando embarcou 
para a Itália, na 

última quinta-feira, a 
expectativa no meio 
político era que o pre- 
sidente Jair Bolsonaro 
anunciasse até o fim 
desta semana a que 
partido se filiaria para 
tentar a reeleição no 
ano que vem. A 

diferença é que an- 
tes da viagem, o PP 
de Ciro Nogueira, e 
o PL, de Valdemar 
Costa Neto, que cor- 
tejavam o mandatário, 
estavam na dianteira. 
Agora, mais uma si- 

gla volta ao páreo, se- 
gundo o próprio pre- 
sidente: o Republi- 
canos, legenda ligada 
a Igreja Universal do 
Reino de Deus e pre- 

sidida pelo deputado 
Marcos Pereira. 

As três siglas in- 
tegram o Centrão, 
bloco de partidos ti- 
dos como fisiológicos 
e que compõem o 
principal pilar da base 
aliada do governo 
no Congresso Naci- 
onal. Ainda na ltália, 
O presidente recor- 

reu nesta segunda à 
sua habitual metáfora 
com relacionamentos 

para dizer que “duas 
namoradas vão ficar 
chateadas”. 

Presidência da República 

s - 

“Tem três partidos 
que me querem, fico 
muito feliz. São três 
namoradas, vamos 
assim dizer. Duas vão 
ficar chateadas. O 
PRB, antigo nome do 
Republicanos, o PL, e 
o PP e cada dia um 

tá na frente na bolsa 
de apostas”, declarou 
o presidente durante 
uma entrevista a jor- 
nalistas após rece- 
ber título honorário 
de Anguillara Veneta, 
cidade no Norte da 
Itália onde nasceu O 
seu bisavô. “Agora, 
iria para o PL. Ontem, 
iria para o PP” 

Faltando menos de 
um ano para as elei- 

ções, Bolsonaro reco- 
nheceu que já pode- 
ria ter escolhido o seu 
novo partido: “Não 
pode ficar para a uúl- 

Bolsonaro avalia que cerca de 30 parlamentares devem acompanhá-lo na filiação ao novo partido. 

tima hora essa ques- 

tão aí. Quem sabe 
essa semana mesmo 
sai. Eu tenho que ver 

com as outras duas 
namoradas. Não po- 
dem ficar muito chate- 
adas comigo. Eu vou 
casar e vai ser com 
uma só.” 

Na semana pas- 

sada, quando ainda 
estava num flerte du- 
plo com PP e PL, já 
se dizia que Bolso- 
naro está com um pé 
na legenda de Costa 
Neto, mas um encon- 

tro com Ciro Nogueira 
fez a bolsa de apostas 
mudar novamente. 
Costa Neto ameaçou 
então romper com o 
Planalto se fosse pre- 
terido. A avaliação de 
interlocutores do pre- 
sidente da sigla é de 
que se Bolsonaro não 

aceitar se juntar ao 
PL, a legenda pode se 
aliar ao ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da 
Silva, seu principal 
rival político. 

Bolsonaro avalia 
que cerca de 30 par- 
lamentares devem 

acompanhá-lo na fili- 
ação ao novo partido. 
Ainda há muitos alia- 
dos do presidente no 
PSL, sigla pela qual 
ele foi eleito em 2018. 
A demora na defini- 

ção de Bolsonaro tem 
preocupado os parla- 
mentares aliados, que 
também vão para a 
disputa nas urnas no 
ano que vem e têm 
pressa para definir o 
próprio destino parti- 
dário e as alianças e 
arranjos regionais. As 
informações são do 
jornal O Globo. 
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Em Brasília, Sérgio Moro dá 
passos rumo a uma candidatura. 

ex-juiz e ex-ministro 

da Justiça e Se- 
gurança Pública Sérgio 
Moro desembarcou, na 

segunda-feira (1º), no 

Brasil vindo dos Estados 

Unidos —- onde mora há 
um ano. Ele assinará a 
ficha de filiação ao Pode- 
mos na próxima semana, 
abrindo caminho para 

lançar a pré-candidatura 
presidencial. Um dos 
nomes frequentemente 

citados para a disputa 

de 2022, Moro é consi- 
derado por especialistas 
como o que tem maior 

potencial para encabe- 
car uma chapa viável 
de terceira via. O ato 
ocorrerá no dia 10 de 
novembro no Centro 

de Convenções Ulysses 
Guimarães, em Brasília. 

O partido anunciou a 
filiação em meio a ru- 

mores de que Moro se 

encontrará, nesta quarta- 
feira, com os principais 

líderes da União Bra- 
sil, legenda resultante 

da fusão entre PSL e 
DEM. Interlocutores do 

ex-ministro afirmam que 

ainda não há nenhuma 
confirmação oficial sobre 

a agenda com a União 
Brasil, mas acrescentam 

que o ex-ministro vem 

conversando com “muita 

gente”. 
Até o momento, Moro 

não admitiu que se lan- 

çará na corrida pela 
Presidência no ano que 
vem. Há a possibilidade 
de ele disputar uma vaga 

no Senado Federal, no 

lugar de Álvaro Dias 
(Podemos-PR). O sena- 

dor paranaense é um 
dos principais apoiado- 

res de Moro desde 2018, 
quando disputou a Pre- 

sidência da República e 
citou o nome do então 
juiz várias vezes durante 
a campanha. 

Álvaro Dias disse que 
não se manifestará so- 
bre a chegada de Moro 

até que ele se filie ao 
Podemos, na semana 

que vem. Dentro do 
partido, no entanto, o 
clima é de empolga- 
ção. “Não temos dú- 
vida de que ele é uma 
das principais opções”, 
disse o deputado Igor 

Timo (Podemos-MG). 

Segundo o parlamentar, 
um eventual lançamento 

de pré-candidatura será 
considerado. “Já existe 
um processo de articu- 
lação nesse sentido”, 
adiantou Timo. 

O deputado também 
pontuou que Moro repre- 

senta um dos valores do 
partido, o combate à cor- 
rupção — apesar do en- 

tendimento do Supremo 
Tribunal Federal de que 

o ex-juiz da Lava-Jato 
incorreu em suspeição 

nos processos contra 0 O 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva. “Um dos 
maiores males da polí- 

tica hoje é a corrupção, 
não temos um represen- 

tante com tamanha en- 

vergadura que tenha em 
seu DNA esse combate 
a corrupção”, comentou 

Marcello Casal Jr./Agência Brasil 

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro 
desembarcou, na segunda-feira (1º), 
Unidos —- onde mora há um ano. 

Timo. 

Especialistas reco- 
nhecem o potencial de 

voto de Sérgio Moro. 
Mas ressaltam que Oo 

ex-ministro só deverá 
se consolidar se houver 

menos nomes nessa 
disputa. Segundo o ci- 
entista político da Univer- 
sidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG) e diretor 

da empresa de pesquisa 

Quaest, Felipe Nunes, 
Moro pode chegar a 30% 

das intenções de voto 
caso ocorra uma agluti- 

nação das candidaturas 
atuais. “Moro é a terceira 
via mais bem colocada 
até o momento. Ele con- 
segue atrair quem odeia 

Bolsonaro e quem odeia 
Lula. O ex-juiz tem po- 
tencial de chegar a 30% 

dos votos, o que pode 

cacifá-lo como a melhor 
alternativa. Mas tudo 

depende do número de 
candidatos disponíveis”, 
explicou Nunes. 

Atualmente, existem, 

pelo menos, 10 prová- 

no Brasil vindo dos Estados 

veis candidatos para dis- 

putar com Lula e Bolso- 
naro. “Com esse número 
de concorrentes, é muito 
difícil que qualquer nome 
desponte para ir ao se- 
gundo turno no lugar de 

Lula e Bolsonaro”, acres- 

centou Nunes. 
Para Márcio Coimbra, 

cientista político e coor- 
denador do Mackenzie, 

Moro tem chance de ser 

o principal candidato da 
terceira via. “Moro é um 
nome ainda com muito 

apelo popular e imagem 

ligada ao combate à 
corrupção. É o nome 
mais viável de uma pos- 
sível terceira via”, disse. 
Segundo pesquisas de 
intenção de voto para 
2022, Moro aparece com 

um percentual de 7% a 
8% na preferência dos 
eleitores. É o candidato 
da terceira via melhor 

posicionado, atrás de 
Lula e Bolsonaro. As in- 

formações são do jornal 
Correio Braziliense. 
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À presença de Tasso Jereissati ao lado 
do governador Eduardo Leite nos últimos 
dias foi apenas uma das demonstrações 
de apoio do senador cearense ao gaúcho 

presença de Tasso Je- 
reissati ao lado do go- 

vernador do Rio Grande do 
Sul, Eduardo Leite, em Te- 
resina (Pl), São Luís (MA) 
e Belém (PA), nos últimos 
dias, foi apenas uma das 
demonstrações de apoio do 

senador cearense ao gaú- 
cho nas prévias do PSDB 
contra o governador de São 
Paulo, João Doria, segundo 
informações da coluna Ra- 
dar, da revista Veja. 

Licenciado do seu man- 

dato desde a sexta-feira pas- 

sada, justamente para aju- 

dar Leite e organizar o par- 
tido no Ceará para as elei- 
ções do ano que vem, Je- 
reissati tem entrado em con- 

tato com algumas das prin- 

cipais lideranças do partido 
e do meio empresarial. 

O próprio senador, aliás, 
é um empresário de su- 
cesso. Na sua última elei- 
ção, em 2018, ele declarou 
um patrimônio de quase 400 
milhões de reais - o maior 

dentre os senadores eleitos. 
Em setembro, Jereissati 

abriu mão da sua participa- 
ção nas prévias do PSDB 
em favor de Leite, que dis- 

puta os votos dos tucanos 

com Doria e o ex-prefeito de 
Manaus Arthur Virgílio. 

Processo de 

escolha 
A Comissão Partidária 

das Prévias do PSDB de- 
cidiu que 92 prefeitos e 
vice-prefeitos de São Paulo 

não estão aptos a participar 

do processo de escolha 

do candidato do partido à 
Presidência para as eleições 
de 2022. A impugnação 

dos nomes, sob alegação 

de suspeita de fraude, foi 

pedida por presidentes de 

diretórios aliados ao go- 
vernador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite. O 
principal adversário de Leite 
na disputa marcada para 
o dia 21 é o governador 
paulista, João Doria. 

Em decisão unânime, o 
colegiado, que se reuniu 

na segunda-feira (1º), de- 
finiu que todos os 92 no- 

mes indicados foram lança- 
dos no sistema do partido 

com datas de filiação retro- 

ativas ao prazo limite, 31 

de maio deste ano, e, por- 

tanto, “destituídas de credi- 
bilidade”. “Destes, 44 filia- 
dos enviaram esclarecimen- 

tos ao Diretório Nacional 
apresentando declarações e 
fichas de filiação que não se 
prestam para fins de com- 

provação regular da filiação 
até o dia 31/05/2021, por ser 
conhecida como prova uni- 

lateral”, disse a comissão, 
por meio de nota. 

Ainda segundo a comis- 
são, que é presidida pelo se- 
nador José Aníbal, os de- 
mais 48 filiados, mesmo for- 
malmente intimados a com- 

provar a sua filiação, não Oo 
fizeram. Segundo a nota as- 
sinada por Aníbal, isso de- 
monstra “desinteresse” em 

comprovar as datas de suas 
filiações. “A comissão en- 
tendeu que todos os 92 no- 
mes não estão aptos a par- 

ticipar do Colégio Eleitoral 
das Prévias e devem ser ex- 
cluídos automaticamente da 
lista de eleitores, tanto para 

votar nas urnas do TRE-DF, 

quanto no aplicativo”, disse 

o comunicado. 

nas prévias do PSDB. 
Divulgação 

ardo 
e o 

x ate 

sati para as prévias do PSDB. 

O prefeito ou vice- 
prefeito que se sentir preju- 
dicado, afirma a comissão, 

pode contestar a decisão 

e solicitar ao presidente 

da Executiva Nacional do 

PSDB, Bruno Araújo, a in- 
clusão do nome na lista de 
eleitores das prévias. 

“Louvo a comissão pro- 

visória das prévias que agiu 
para manter o jogo eleito- 

ral dentro das regras acor- 

dadas. E espero que, da- 

qui pra frente, a disputa de- 

mocrática pelo voto dos tu- 
canos também mantenha o 
PSDB unido e forte”, afirmou 

Eduardo Leite após a deci- 
são. 

“A discussão em ques- 

tão não tem nenhuma rela- 

ção com fraude ou irregu- 
laridade, e sim com a per- 

missão de participação no 
processo eleitoral do partido 

com os filiados de todo o 
Brasil que integraram a lista 

do TSE pós 31 de maio”, 
disse, em nota oficial di- 
vulgada nesta terça, o pre- 

sidente estadual do PSDB, 

O governador Eduardo Leite recebe o apoio do senador Tasso Jereis- 
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Marco Vinholi, que destaca 

a possibilidade de recurso 
aberta pela comissão. 

Ligados ao governador 

gaúcho, os diretórios tuca- 
nos de Minas, Rio Grande 
do Sul, Ceará e Bahia apre- 
sentaram no dia 21 de ou- 
tubro uma representação à 
Comissão Executiva Nacio- 
nal do PSDB por suspeita 

de fraude na inscrição de 
eleitores paulistas. Na oca- 
sião, O diretório estadual do 
PSDB em São Paulo reba- 
teu as acusações dizendo 
“repudiar ilações irrespon- 

sáveis que fogem da disputa 
eleitoral”. Na semana pas- 

sada, Doria negou irregula- 
ridades e defendeu a manu- 

tenção dos correligionários 
como eleitores na escolha 

do candidato do partido. 

O ex-prefeito de Manaus 
Arthur Virgílio também se 
inscreveu nas prévias, mas 
corre por fora. As informa- 

ções são da revista Veja e do 
jornal O Estado de S.Paulo. 
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Ministério Público de Minas Gerais e 
Comissão de Direitos Humanos da 

Assembleia Legislativa do Estado vão 
investigar a operação que terminou 
com 26 supostos criminosos mortos. 

MP-MG (Ministério Pú- 
blico de Minas Gerais) e 

a Comissão de Direitos Hu- 
manos da Assembleia Legis- 
lativa do Estado vão inves- 
tigar a operação que termi- 
nou com 26 supostos crimi- 
nosos mortos e nenhum po- 

licial ferido na madrugada de 
domingo, em Varginha. A Or- 
dem dos Advogados do Bra- 
sil, seção Minas Gerais, tam- 
bém vai acompanhar os tra- 
balhos em função, principal- 
mente, do elevado número de 
óbitos. 

Os supostos criminosos 
mortos são suspeitos de in- 
tegrar uma quadrilha especi- 
alizada em assaltos do cha- 
mado “novo cangaço”. A 

suspeita da polícia, é que o 
bando participou do assalto 
em Araçatuba, no interior de 
São Paulo, quando explodi- 
ram dois bancos. Na ação, 
os bandidos usaram reféns 
como escudos humanos, en- 
frentaram a polícia e minaram 
o centro da cidade com ex- 
plosivos para espalhar pânico 
entre a população. 

O promotor de Justiça e 
coordenador do Grupo de 
Atuação Especial de Com- 
bate ao Crime Organizado 
do MP-MG, Igor Serrano, que 
está de férias, disse que o ór- 
gão se reunirá nesta quarta- 
feira, em Varginha, para de- 
finir uma comissão e as es- 
tratégias de ação. “Antes de 
qualquer manifestação, vou 
me inteirar dos acontecimen- 
tos”, disse ele. 

Todos os 26 corpos foram 
levados para o IML de Belo 
Horizonte, que havia identifi- 
cado oito deles até as 18h, to- 
dos procedentes de Uberaba, 
no Triângulo Mineiro. Um ho- 
mem que seria O caseiro de 
um dos dois sítios que a qua- 
drilha mantinha como base 

está entre os óbitos. Se- 
gundo a PM, ele integrava o 
bando. 

Na segunda-feira, a mé- 
dica legista Tatiana Telles in- 
formou que os dados cole- 
tados pela Polícia Civil serão 
encaminhados a um banco 
nacional de DNA. “Temos a 
possibilidade de fazer match 
com locais de crime no Bra- 
sil, se praticaram algum crime 
em outro estado inserido no 
banco”, afirmou. Parentes 
aguardavam a identificação 
dos corpos na sede do IML, 

no bairro Gameleira. A Polícia 
Civil não participou da ação, 
mas instaurou inquérito para 
seguir com as investigações. 

Rômulo Ferraz, presidente 
da Comissão de Direitos Hu- 
manos da OAB-MG, disse ao 
Estadão que já designou uma 
representante para acompa- 
nhar os trabalhos do MP e da 
Polícia Civil em Varginha. “E 
prematuro tirar qualquer con- 

clusão, mas o elevado nú- 
mero de óbitos chama a aten- 
ção”, afirmou. 

A deputada estadual An- 

dreia de Jesus (PSOL-MG), 
presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da Assem- 
bleia, disse entender que 
“existe violação de direitos 
porque a operação terminou 
com um grande número de 
mortos e não prendeu nin- 
guém”. A parlamentar afir- 
mou também que a Polícia 
Militar não conseguiu mos- 
trar que houve, efetivamente, 
troca de tiros. Para ela, não 
há sinais de confronto. 

“Em uma operação pen- 
sada com estratégia, tería- 
mos menos mortes ou ne- 
nhuma, já que o objetivo deve 
ser prender e investigar. A 
população entende que a po- 
lícia julgou e condenou esses 
supostos criminosos”, disse a 

PM-MG/Divulgação 

a 

a 

na 
sa 

em Varginha. 

deputada. 
O doutor em sociologia 

Luiz Felipe Zilli, pesquisador 
da Fundação João Pinheiro e 
membro do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, criti- 
cou a operação. “A morte de 
todos os suspeitos sem que 
nenhum tenha sido preso re- 
presenta um fracasso opera- 

cional inquestionável.” Para 
ele, a prisão de suspeitos 
com vida seria fundamental 
para as investigações, uma 
vez que tratam-se de grupos 
muito articulados e organiza- 
dos. 

O especialista também 
questiona a ausência da 
Polícia Civil na ação. “Se os 
serviços de inteligência da 
PM já sabiam da localização 
da quadrilha em dois sítios, 
por que a Polícia Civil não 
participou da operação?”. 
Segundo ele, não há como 
saber se houve, de fato, con- 
fronto, mas a operação deve 
ser investigada. “Considera- 
mos uma ação bem sucedida 
quando ela tem baixo número 
de mortos e alto número de 
prisões”, afirma. 

e 
=> y As q " 

Operação da PM e PRF resultou na apreensão de armas e explosivos 

PM rebate 

críticas 
O chefe de jornalismo 

da Polícia Militar de Minas 
Gerais, tenente-coronel Flá- 
vio Santiago, disse que as 
críticas refletem desconheci- 
mento de questões operacio- 
nais envolvendo “quadrilhas 
de alto índice de beligerân- 
cia”. Ele citou a apreensão de 
armas de guerra — como uma 
50 com poder de fogo contra 
tanques e blindados — além 
mais de 5.000 munições. 

“São pessoas que não se 
entregam, utilizam às vezes 
até cocaína e outros alucinó- 
genos para aumentar a ca- 
pacidade de enfrentamento”, 
justificou o tenente-coronel. 
Para ele, sugerir que a ação 
teve indícios de execução e 
“analisar um fato desse numa 
mera matemática de equilí- 
brio é infame”. Santiago diz 
que a ausência de policiais fe- 
ridos se deve ao fato de que 

o elemento surpresa estava 
com a corporação. As infor- 
mações são do jornal O Es- 
tado de S.Paulo. 
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Às vésperas do leilão do 5G, 
quase 9 milhões de pessoas no 
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Brasil sequer têm acesso ao 4G. 
AS vésperas do leilão do 

5G, marcado para esta 

quinta-feira, 8,7 milhões de 
brasileiros vivem numa espé- 
cie de apagão de 4G, a tec- 
nologia anterior à quinta gera- 
ção de telefonia, que promete 
maior velocidade de transmis- 

são de dados e está atrasada 
no País. 

Dados da Anatel anexados 

ao edital do 5G e compilados 
pelo jornal O Globo indicam 

que os excluídos digitais estão 
em 9.748 localidades que po- 

dem ser consideradas pontos 

cegos para o 4G. 
A maior parte dessas áreas 

está em 416 cidades com me- 
nos de 30 mil habitantes, mas 

a lista também tem localida- 
des mais populosas, em cida- 

des médias, como Petrópolis 
(RJ), Uberaba (MG) e Vitória 
da Conquista (BA), e até em 
grandes centros, como São 
Paulo (SP). 

São áreas que não fo- 
ram contempladas com inves- 

timentos obrigatórios no leilão 
do 4G, em 2014. O com- 
promisso de universalizar o 

acesso só foi incluído agora 
pela Anatel, no edital do leilão 

do 5G. 
Empresas que vencerem o 

leilão deverão levar ao menos 

a cobertura 4G a essas áreas e 
alcançar a universalização do 
5G até 2028, dependendo da 
região. 

Onde o 4G não passa de 
uma miragem, há uma rea- 
lidade que impacta o cotidi- 

ano de moradores e empre- 
endedores, principalmente em 

tempos de pandemia, quando 

muitos estudantes tiveram au- 
las on-line, profissionais ado- 

taram o home office e estabe- 
lecimentos investiram em ser- 

viços de entrega. 
Em Petrópolis, cerca de 

um terço da população de 
300 mil habitantes tem acesso 

comprometido ao 4G, se- 

gundo os dados da Anatel. A 

falta da cobertura em Secretá- 
rio, no distrito de Pedro do Rio, 

em Petrópolis, afetou a renda 
do chef Daniel Mattos desde o 

começo da pandemia. 

Com o home office, au- 
mentou o número de pessoas 
interessadas em alugar seu sí- 
tio. No entanto, ele calcula ter 

perdido quase R$ 100 mil por 
não ter sinal de celular: “Os 
clientes que preferem alugar 

durante a semana escolhem (o 

sítio) para ser um novo ambi- 

ente para o home office e de- 

pendem de sinal de telefone e 
4G para trabalhar.” 

Segundo especialistas, a 
geografia de regiões como a 

Serra fluminense encarece a 
instalação de antenas e deses- 

timula as operadoras a ampliar 

as redes. 

Outras localidades, como 
áreas rurais, periferias e fave- 
las, ficam à margem da co- 
bertura por falta de interesse 
comercial das empresas. E 

mais difícil instalar antenas e a 
renda dos moradores é menor 
para pagar pelos serviços. 

No distrito de Marsilac, no 

extremo da Zona Sul de São 
Paulo, a maior cidade do país, 
não há sinal de internet móvel 

e nem mesmo de celular. A ca- 

rência digital crônica agravou 
as dificuldades de crianças pa- 

rar acompanhar aulas on-line 

na pandemia. 

Para o especialista em re- 

des sem fio e professor do La- 
boratório de Redes e Multimí- 
dia da UFRJ, Claudio Miceli, 
apesar de o número de excluí- 
dos do 4G em relação ao ta- 
manho da população (212 mi- 
lhões) indicar uma cobertura 
alta, quase 9 milhões confi- 

guram um contingente expres- 
sivo de “excluídos digitais”. 

Ainda mais considerando 

que boa parte está em áreas 
urbanas. Segundo levanta- 
mento da consultoria Teleco, 

Reprodução 

O leilão do 5G está marcado para esta quinta-feira. 

os excluídos do 4G em cida- 
des com menos de 30 mil habi- 

tantes são 2,5 milhões, menos 

de um terço do total nas loca- 
lidades listadas pela Anatel. 

Miceli observa que a au- 

sência do 4G indica alta pro- 
babilidade de a internet fixa 
nessas áreas ser de baixa ve- 

locidade. “Temos que pen- 

sar quantos não têm acesso 
mesmo em regiões cobertas”, 
diz o especialista. “O Brasil 
quer ser um país digital? Se a 
resposta for sim, tem que mu- 

dar isso.” 
Parte desse problema vem 

do modelo adotado no leilão 

do 4G, em 2014, que privile- 
giou como critério da disputa o 
pagamento de outorgas, valo- 

res pagos pelo governo ao Te- 

souro, sem estabelecer inves- 
timentos obrigatórios na uni- 
versalização do acesso. 

Como regiões periféricas 
ou rurais têm menor atrativi- 

dade econômica, tiveram in- 
vestimentos abaixo do neces- 

sário, diz Luca Belli, coordena- 
dor do Centro de Tecnologia e 
Sociedade da FGV-Direito Rio. 

O leilão do 5G tenta corrigir 
essas falhas listando as locali- 

dades no edital para as quais 

as vencedoras terão que levar 

ao menos o 4G até avançar 

com a rede 5G. Marcos Ferrari, 

presidente executivo da Cone- 

xis Brasil Digital, diz que o go- 
verno poderia já ter amenizado 
essa situação se investisse os 

cerca de R$ 40 bilhões arre- 
cadados pelo Fundo para a 

Universalização dos Serviços 
de Telecomunicações (Fust) 
na expansão de redes. 

Os recursos vêm da par- 
cela de 1% da renda total bruta 
das teles, mas são frequen- 
temente contingenciados por 

questões fiscais e de regula- 
mentação. 

A Anatel afirmou que há 
mais de 5 mil cidades com co- 

bertura 4G superior a 95% de 
suas áreas urbanas, o que de- 

monstra a “evolução do ser- 
viço em todo o país, indepen- 
dentemente do tamanho do 
município”. 

Sobre o Fust, a agência re- 
forçou que houve alteração da 

lei em 2020, permitindo o uso 

da verba também para ser- 
viços de rede móvel, e afir- 
mou que aguarda aprovação 

do Ministério das Comunica- 
ções para elaborar projetos de 

expansão da cobertura. As 
informações são do jornal O 
Globo. 
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m tempos de crise, eco- 
E nomizar é crucial para 
manter o orçamento domés- 
tico equilibrado. Porém, 
novembro é o mês aguar- 
dado por muitos consumi- 
dores, em razão da Black 
Friday, que promete des- 
contos e ofertas em vários 
produtos. Na edição do 
evento em 2020, as vendas 
por e-commerce tiveram um 
crescimento de 21%. Mas é 
preciso ficar atento para não 
cair em “pegadinhas” e fugir 
das promoções enganosas. 

Rodrigo Garcia é dire- 
tor executivo da Petina So- 
luções em Negócios Digi- 
tais, uma startup que ana- 
lisa performance de market- 
places nacionais e internaci- 

onais. Ele acredita que na 
edição deste ano da Black 
Friday, a tendência de com- 
pras on-line deve continuar. 

“O mercado teve um fortale- 
cimento muito grande no e- 
commerce, por conta de no- 
vos consumidores que en- 
traram em virtude da pande- 
mia e do fechamento de lo- 
jas. A tendência é que essa 
seja a melhor Black Friday 
que já tivemos no Brasil para 
o e-commerce.” 

No entanto, é preciso es- 
tar atento para não cair em 
“pegadinhas” de empresas 
e acabar “trocando gato por 
lebre” na hora de investir 
nas promoções anunciadas 
no mercado. “O principal de 
tudo é se planejar para não 
comprometer o orçamento e 
também desconfiar das pos- 
síveis promoções, pois mui- 
tas delas não passam de 
fraudes para ludibriar o con- 
sumidor”, alerta Garcia. 

O especialista também 
listou cinco dicas para os 
consumidores fugirem des- 
sas promoções enganosas 
e serem bem sucedidos nas 
compras durante a Black Fri- 

day. 
— 1) Faça o monitora- 

mento de preços: Antes 
de comprar na Black Fri- 
day, o consumidor precisa 

fazer uma ampla pesquisa 

do valor do produto dese- 
jado. Garcia destaca que 
esse monitoramento deve 
ser feito com antecedência 
e bem antes da promoção, 
para garantir que a merca- 
doria esteja realmente em 
oferta. O especialista lem- 
bra também que já exis- 
tem ferramentas para auxi- 
liar O consumidor no moni- 
toramento de preços. “Hoje 
existem sites que mostram 

gráficos com histórico de 
preços nos últimos 30 dias.” 

— 2) Verifique se a marca 

é confiável: Outra dica 
importante é verificar se 
a marca da loja escolhida 
ou pesquisada pelo cliente 
para compra tem uma boa 
reputação no mercado, 
tanto nos sites de defesa 
do consumidor quanto nos 
comentários feitos por ou- 
tros consumidores.  Gar- 
cia ressalta que também 
é necessário desconfiar 
de produtos com preços 
muito baixos nas páginas 
da internet, pois isso pode 

significar uma tentativa de 
golpe. 

- 3) Veja se é possível 
cancelar a compra:  Ava- 
liar as formas de cancela- 
mento das compras junto 
as lojas virtuais é outra ma- 
neira de se preservar con- 

tra uma campanha enga- 
nosa na Black Friday. O 
especialista explica que to- 

dos os sites têm políticas de 
cancelamento. “Existem es- 
paços diferentes que variam 

conforme o site, mas todos 
devem ter a possibilidade 
de cancelamento.” Esse 
tipo de desistência de pro- 
dutos adquiridos pela inter- 
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Cinco dicas para fugir das 
“negadinhas” na Black Friday. 

Reprodução 

Na edição do evento em 2020, as vendas por e-commerce tiveram um 
crescimento de 21%. 

net é assegurado pelo Có- 
digo de Defesa do Consu- 
midor (CDC), que garante 
um prazo de sete dias em 
caso de arrependimento ou 
por questões financeiras ou 
porque o produto não con- 
diz com as condições ofer- 
tadas. 

— 4) Fique atento aos pra- 
zos de entrega: Um ou- 
tro item que merece aten- 

ção especial do consumi- 
dor é sobre o cumprimento 
de prazos de entrega por 
parte das empresas. “Isso é 
uma determinação da plata- 
forma. O lojista que vende 
dentro do marketplace, tem 
que cumprir algumas nor- 
mas. O despacho em 24 ho- 
ras é uma exigência de pra- 
ticamente todos eles, a não 
ser quando é um produto do 
segmento de móveis, que 
pode ter um prazo maior. 
Se a empresa não cumpre 
esse prazo, os produtos não 
aparecem na pesquisa. En- 
tão, as empresas precisam 
cumprir o prazo para ter um 
bom ranqueamento de seus 
produtos dentro dos canais 
de vendas.” Além disso, 
se esse prazo não for cum- 
prido, o consumidor pode 
cancelar a compra e a em- 
presa será punida dentro da 

plataforma. 
— 5) Confira os produ- 

tos mais vendidos: O es- 
pecialista orienta os consu- 
midores a verificarem a lista 
dos produtos mais vendidos 
na edição passada da Black 
Friday.O objetivo da inicia- 
tiva é conferir se esses itens 
de fato tiveram boas promo- 
ções, por meio do grande 
volume de vendas.  Ou- 
tra dica é verificar as avali- 
ações do produto na plata- 
forma, que mostram a sua 

classificação quanto à acei- 
tação junto ao público e os 
comentários de outras pes- 
soas que compraram aquela 
mercadoria. “Esses são 
bons termômetros para a 
pessoa conseguir comprar 
o produto dos sonhos sem 
grandes problemas e saber 
se realmente está em oferta. 
Muitos esperam exatamente 
por essa data, então a dica 
é aproveitar esses dados 
como uma importante ferra- 
menta de consulta.” Gar- 
cia alerta ainda para os con- 
sumidores fugirem de sites 
desconhecidos e descontos 
muito grandes nos produ- 
tos. As informações são do 
jornal Estado de Minas. 
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Avanços tecnológicos na advocacia 
pública são tema de evento on-line 

nesta quinta e sexta-feira. 
Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE) e o Poder 

Judiciário do Rio Grande 
do Sul realizam a partir das 
8h45min desta quinta e sexta- 

feira (5) o evento "Advocacia 
Pública — Encontro de Tecno- 
logia e Inovação”. A progra- 
mação é totalmente on-line, 
com inscrições gratuitas por 

meio de link informado no site 
estado.rs.gov.br. 

Participarão da iniciativa 

diversos profissionais de des- 

taque do cenário jurídico, a 
fim de promover palestras e 

debates sobre os desafios da 
transformação digital na área 
jurídica. Dentre os principais 
nomes está o do advogado 

e ativista de inovação Ademir 

Piccoli e o titular da PGE, Edu- 
ardo Cunha da Costa. 

O evento conta, ainda, 
com o engajamento do advo- 

gado e diretor de Gestão Es- 
tratégica da Advocacia-Geral 
da União (AGU), Caio Castelli- 
ano, do procurador do Estado 

Tiago Gubert Cury e da de- 
sembargadora Denise Fran- 
coski, coordenadora do Co- 
mitê Gestor de Proteção de 
Dados e encarregada do tra- 

tamento de dados pessoais 

do Tribunal de Justiça (TJ) de 
Santa Catarina. 

Ambos falarão da Lei Ge- 
ral de Proteção de Dados, 

dentre outros temas, com me- 
diação de Raphael di Tom- 
maso, especialista em Direito 

Digital e Proteção de Dados. 

Magistrados, 
procuradores e 

corregedores 

— Ministro Og Fernandes, 
do Superior Tribunal de Jus- 
tiça (STJ); 

— Procuradora da PGE-RS 
Lisiane Penz Negruni, super- 

visora do Escritório de Gestão 
Estratégica, Projetos e Pro- 
cessos (Egepp) e coordena- 

dora da Assessoria de Infor- 

mática; 

— Procuradora-geral- 

adjunta para Assuntos Admi- 
nistrativos da PGE-RS, Paula 
Ferreira Krieger; 

— Procurador da PGE- 

RS Gustavo Manfro, coor- 
denador da Procuradoria 

Fiscal, gerente do projeto 

estratégico de Aperfeiçoa- 
mento da Execução e Defesa 

Fiscal da PGE/RS e presi- 

dente do Colégio Nacional 
de Procuradores-Chefes das 
Procuradorias Fiscais dos 

Estados; 

— Corregedora-geral da 
Procuradoria-Geral do Muni- 

cípio (PGM) de Porto Alegre, 
professora da Escola de 

Gestão Pública do MPOA e 
especialista em Direito do 
Estado, Clarissa Boehr; 

— Procuradora do municí- 

pio de Novo Hamburgo (RS), 
; Cinara Vila, graduada pela 
PUCRS, mestranda pela Fe- 
evale em Indústria Criativa e 
com MBA em Gerência de 
Cidades e Administração Pú- 
blica pela Uninter. 

— Defensor público Rogé- 
rio Souza Couto, também do 
Rio Grande do Sul; 

— Procurador da PGE de 

Santa Catarina Luis Carlos 
Hoinski Junior; 

— Procurador do Estado de 

Santa Catarina, doutorando 

em Direito pela Universidade 
do Vale do Itajaí (Univali) e 
pela Delaware Law School, 
mestre em Direito pela Uni- 

vali e em Direito Ambiental e 

Sustentabilidade pela Univer- 

sidade de Alicante (Espanha), 

Bruno de Macedo Dias; 

— Procurador da PGE de 
Alagoas, Luís Vale, presidente 
da Comissão de Inteligência 
Artificial aplicada à Advocacia 
Pública, doutorando pela Uni- 
versidade de Brasília (UnB) e 
mestre em Direito Processual; 

— Procuradora da Fazenda 

Nacional Rita Dias Nolasco, 
doutora em Direito pela Ponti- 

" 

ss ” 
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Aspectos jurídicos das criptomoedas estão na programação promo- 
vida pelo Judiciário gaúcho e PGE 

fícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP); 

— Secretário de Gestão da 
PGE do Rio de Janeiro, André 
Serra Alonso; 

— — Subprocuradora-geral 

do Distrito Federal, Izabela 
Frota Melo; 

— Procurador federal Cé- 
lio Rodrigues da Cruz, coor- 
denador substituto da Equipe 

Nacional de Cobrança, mes- 
tre em Direito pela Universi- 

dade do Vale do Rio dos Si- 
nos (Unisinos) e professor de 

Direito Tributário da Universi- 
dade Tiradentes (Unit) de Ser- 

gipe); 
— Procurador da PGE de 

São Paulo, mestre em Direito 
Econômico e doutorando em 
Direito Administrativo pela 

Universidade de São Paulo 
(USP), Rafael Fassio; 

— Diretor da Secretaria de 

Tecnologia da Informação da 
Defensoria do Mato Grosso 
do Sul, Evandro Higuchi; 

— Subdefensor público- 
geral da Defensoria Pública 
de Minas Gerais, Nikolas 
Katopodis; 

— Doutor em Educação 

Augusto Niche Teixeira, exe- 
cutivo da Summit Tris & Arto- 

ols. 

Executivos, professores 

e especialistas 

— Diretor comercial do 

Grupo Themay/Pólis, Marcelo 
Bicca; 

— Presidente da Empresa 

Gaúcha de Rodovias (EGR), 
Marcelo Gazen; 

— Executivo do iMaps Data 
Group, Henrique Portella. 

— Coordenadora de grupo 
da Ditec, Dione Andreia Foll- 
man; 

— Engenheiro de compu- 
tação Daniel Paraski, especi- 
alista em segurança da infor- 

mação; 

— Professora Dayana Ulh- 

dre, doutoranda pela Uni- 

versidade Católica de Lisboa 
(Portugal) e integrante associ- 

ada da Blockchains and Artifi- 

cial Intelligence for Business, 
Economics and Law (Univer- 

sidade de Firenze/ltália) e 
da Comissão de Direito Tri- 
butário da seccional da Or- 
dem dos Advogados do Brasil 

(OAB); autora de livro sobre 
análise jurídica de criptomoe- 
das. 

— —Procurador-chefe do 

CNPq, mestre em Adminis- 

tração Pública pela UnB e 
coordenador da Câmara de 
CT&I da PGF/AGU, Leopoldo 
Muraro. (Marcello Campos) 
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om a decisão do 
Ministério da Saúde 

de prorrogar até 30 de 
novembro a campanha 
de multivacinação, o Rio 
Grande do Sul ganha 
mais tempo para colocar 

em dia o calendário de 
imunização para o má- 
ximo possível de crian- 
ças e adolescentes me- 
nores de 15 anos. A 

ofensiva deflagrada em 
1º de outubro tinha o seu 
término inicialmente pre- 
visto para a última sexta- 
feira (29). 

A pandemia de covid 
acentuou no ano pas- 
sado a queda na pro- 
cura dessas vacinas por 
parte dos gaúchos, con- 
forme dados da Secre- 
taria Estadual da Saúde 
(SES). Isso pode ocasi- 
onar que algumas do- 
enças atualmente com 
baixo índice de propaga- 
ção ou mesmo já erradi- 
cadas voltem a circular. 

Ao todo, o calendá- 
rio prevê 14 tipos de 
vacinas até os 7 anos 
e outras oito até os 15 
anos (cerca de 2 mi- 
lhões de habitantes do 
Rio Grande do Sul) Fora 
OS imunizantes que são 

alvo de iniciativas espe- 
cíficas, como no caso da 
gripe e da covid. 

De acordo com o Pa- 
lácio Piratini, a notícia 

da prorrogação coincide 
com um momento mais 
do que oportuno.  Afi- 
nal, um novo decreto es- 

Patrícia Coelho/PMPA 

fr o na 

Em mais de 30 dias, cerca de 150 mil pequenos gaúchos 

tadual determinou a reto- 
mada das aulas presen- 
ciais a partir da próxima 
segunda-feira (8) em to- 
das as instituições públi- 
cas e particulares de en- 
sino no Rio Grande do 
Sul. 

Andamento da 
campanha 

Em mais de 30 dias de 
campanha, cerca de 150 
mil crianças e adolescen- 
tes foram vacinados com 
doses de fármacos rela- 
cionados ao calendário 
básico. Isso representa 
55% do público que pro- 
curou um posto de vaci- 
nação, já que muitos não 
tinham dose em atraso 
para receber e precisa- 
vam apenas conferir a re- 
visão da caderneta. 

A orientação da Se- 
cretaria Estadual da 
Saúde é de que todas 
as crianças e adoles- 
centes menores de 15 
anos sejam levadas pe- 
los pais ou responsáveis 
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Campanha de multivacinação 
de crianças e adolescentes é 
prorrogada até o fim do mês. 

até um posto de saúde, 
munidos da caderneta 
de vacinação, para que 
um agente verifique se 
é necessária alguma va- 
cina pendente ou já em 
tempo de ser aplicada. 

Dentre as faixas etá- 
ras, a maior procura 
até agora se refere ao 
segmento de 10 a 14 
anos, com um compa- 
recimento de aproxima- 
damente 84 mil peque- 
nos gaúchos. Desses, 
43 mil tinham alguma va- 
cina para receber. 

Já os bebês de até 
1 ano (com 18 fármacos 
previstos no calendário 
para Os primeiros 12 me- 
ses de vida) totalizaram 
583 mil presenças nas uni- 
dades. Destes, 44 mil fo- 
ram imunizados. 

Queda na 
cobertura 

Especialistas reiteram 
que baixos índices bai- 
xos de vacinação au- 
mentam os riscos para 

foram imunizados contra diversas doenças. 

doenças imunoprevent- 
veis. A lista abrange 
coqueluche,  poliomie- 
lite, sarampo, caxumba, 
rubéola, varicela, me- 
ningite 'meningocócica 
e pneumocócica, gas- 
troenterite por rotavírus, 
hepatites A e B, dentre 
outras. 

Considerando-se dez 
dos imunizantes previs- 
tos até o primeiro ano 
de idade, em nenhuma 
delas foi alcançada a 
meta de vacinar ao me- 
nos 95% do público na 
idade preconizada —- em 
2020, esse índice não 
passou se 90%. 

Os dados de 2021 
ainda são parciais, pois 
essas vacinas de rotina 
têm um prazo de até 
seis meses para o muni- 
cípio registrar as aplica- 
ções no sistema do Pro- 
grama Nacional de Imu- 
nizações (PNI) do Minis- 
tério da Saúde.  (Mar- 
cello Campos) 
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Campanha “Novembro Azul”: Ipe-Saúde 
oferece consulta gratuita com urologista. 

m meio as iniciativas 
da campanha temá- 

tica “Novembro Azul” de 
conscientização sobre 
o câncer de próstata e 
a importância de cui- 
dados integrais com a 
saúde do homem, no 
Rio Grande do Sul o 
Ipe-Saúde aderiu está 
oferecendo consultas 
gratuitas a urologistas. 
A iniciativa tem como 

público-alvo os bene- 
ficiários com idade a 
partir de 50 anos. 

Para quem se enqua- 

dra nos critérios, basta 
procurar um médico 
credenciado da rede do 
instituto —- a isenção é 
garantida  automatica- 
mente, no limite de uma 

consulta por pessoa. 
Os detalhes podem ser 
conferidos no site oficial 
ipesaude.rs.gov.br. 

No período de 2017 
a 2019, a média anual 
de consultas na especi- 

alidade pelo Ipe-Saúde 
oscilava em torno de 60 
mil. Mas em 2020 houve 

queda de cerca de 25% 
na procura, com um to- 

tal de apenas 45.704 
consultas realizadas. 

A ideia é incentivar 
a procura por profissi- 

onais e cuidados com 
a saúde com regulari- 
dade, ao longo de todo 
ano, para otimização da 
prevenção relacionada 
as doenças masculinas, 
em especial ao diagnós- 
tico precoce do câncer 
de próstata. 

O Ipe-Saúde conta 
em sua rede com 245 

EBC 

f 

, 

Público-alvo são os segurados do Instituto na faixa a partir de 50 anos. 

médicos credenciados 
nessa especialidade. A 
estimativa do governo 
gaúcho é de que a ação 
tem capacidade para 
beneficiar diretamente 
cerca de 175 mil segu- 
rados. 

Importância da 
prevenção 

Uma das maiores di- 
ficuldades para a de- 
tecção precoce da do- 
ença, de modo diverso 
do que ocorre com ou- 

tros tipos de câncer, re- 
side na dificuldade dos 
homens na quebra de 
paradigma e estigma, O 
que criou imagem cultu- 
ralmente errada da inte- 
gridade da saúde do ho- 
mem. 

“Sabemos que as 
consultas e revisões 
periódicas são impor- 
tantes para evitar pro- 
blemas de saúde mais 
sérios. Queremos, com 
a campanha, encorajar 
estes cuidados”, afirma 

O diretor-presidente do 
IPE Saúde, Júlio César 
Viero Ruivo. 

De acordo com o Mi- 
nistério da Saúde, estu- 
dos comparativos entre 
os gêneros masculino 
feminino apontam que 

os homens são mais 
vulneráveis a doenças, 
sobretudo | enfermida- 
des graves e crônicas, 
e morrem mais preco- 
cemente. Muitas con- 
dições tardiamente di- 
agnosticadas poderiam 
ser evitadas caso os ho- 
mens realizassem, com 

regularidade, medidas 
de prevenção primária. 

No Brasil, o câncer 
de próstata é o segundo 
mais comum entre os 

homens (atrás apenas 
do câncer de pele do 
tipo não-melanoma). 
Em valores absolutos e 
considerando-se ambos 
OS sexos, é o segundo 
tipo mais comum. Ataxa 
de incidência é maior 
nos países desenvol- 
vidos em comparação 
aos países em desen- 
volvimento. 

Sintomas 

O diagnóstico pre- 
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coce 
lhores resultados no 
tratamento e deve ser 
buscado com a inves- 
tigação dos seguintes 
sinais e sintomas: 

— Dificuldade para uri- 

nar; 
— Diminuição do jato 

de urina; 
— Necessidade de uri- 

nar mais vezes durante 

o dia ou noite; 
— Presença de san- 

gue na urina. 

Na maior parte das 
vezes, esses sintomas 

não são causados por 
câncer, mas é impor- 
tante que sejam investi- 
gados por um médico. 

O câncer de prós- 
tata é detectado pelo to- 
que retal e o exame de 
sangue para avaliar a 
dosagem do PSA (antí- 
geno prostático especí- 
fico). No entanto, ne- 
nhum dos dois exames 
tem 100% de precisão, e 
por isso podem ser ne- 
cessários exames com- 
plementares. (Marcello 

Campos) 

possibilita  me- 
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ogo após desembar- 
car na Escócia nesta 

terça-feira (2), o gover- 
nador gaúcho Eduardo 
Leite participou de uma 
roda de conversa com 
uma turma de Direito da 
Universidade de Edim- 
burgo, a capital, com o 
tema “O futuro da legisla- 
ção ambiental no Brasil”. 
Ele fez uma fala inicial 
sobre o assunto e respon- 
deu questionamentos, 
durante uma hora e meia. 

O chefe do Executivo 
do Rio Grande do Sul 
está no país britânico até 
esta sexta-feira (5) para 
participar da 26º Con- 
ferência da Organização 
das Nações Unidas so- 
bre Mudança Climática 
(COP26), na cidade de 
Glasgow. 

A volta está prevista 
para o sábado. integram 
a comitiva os secretários 
Artur Lemos Júnior (Casa 
Civil) e Luiz Henrique Vi- 
ana (Meio Ambiente e In- 
fraestrutura). Junto com 
a Inglaterra, a Irlanda do 
Norte e o País de Gales, 
a Escócia faz parte do 
Reino Unido. 

A palestra para os futu- 
ros advogados partiu de 
um convite do professor 
Claudio Michelon, tam- 
bém do Rio Grande do 
Sul e que dá aulas de Fi- 
losofia do Direito na ins- 
tituição. Depois de apre- 
sentar o Estado aos aca- 
dêmicos, o chefe do Exe- 
cutivo gaúcho defendeu 
brevemente as medidas 
de ajuste fiscal adotadas 
por sua gestão (iniciada 

em 2019). 
Também deu destaque 

aos desafios da legisla- 
ção ambiental no País: 
“Há um bom conjunto 
de leis, mas não estão 
bem arranjadas e não têm 
sido adaptadas aos desa- 
fios dos dias atuais. E 
isso causa incerteza jurí- 
dica aos empresários que 
querem investir no nosso 

país. Por isso, criamos 
um novo Código Ambien- 
tal”. 

Na avaliação do go- 
vernador, o novo código 
sancionado em janeiro de 
2020 modernizou o regra- 
mento anterior e propôs 
uma proteção mais efe- 
tiva, com embasamento 
técnico, segurança jurí- 
dica, participação da so- 
ciedade e alinhamento à 
legislação federal. 

“Temos esse cuidado, 
essa responsabilidade 
com a preservação do 
planeta, e podemos ir 

ainda mais longe e mos- 
trar que é uma oportu- 
nidade econômica para 
o Brasil, talvez a maior 
oportunidade que temos 
desde a descoberta do 
ouro em Minas Gerais”, 
destacou, acrescentando 
que: 

“O mundo inteiro está 
em sintonia, dividindo a 
mesma preocupação. E 
o Brasil tem várias matri- 
zes de energia limpa, que 
podem servir de apoio 
a outras modalidades, 
além de dar suporte a ou- 

tros países. É importante 
que a gente aproveite 
essa oportunidade. Para 
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Governador gaúcho participa na 
Escócia de evento sobre 

questões ambientais e climática. 
Maurício Tonetto/Palácio Piratini 
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mim, o mais urgente é 
combater o desmata- 
mento da Amazônia, e 
isso passa pelo papel do 
governo: fiscalizar, refor- 
çar o cumprimento da lei 
e dar consequências a 
quem a infringe”. 

Em 25 de outubro 
deste ano, o Rio Grande 
do Sul assumiu o com- 
promisso de trabalhar 
para neutralizar as emis- 
sões de carbono do Es- 
tado em 50% até 2030 e 
agir para neutralizar as 
emissões até 2050. 

O compromisso está 
em sintonia com o que o 
Brasil assumiu no âmbito 
do Acordo de Paris e tem 
como objetivo mobilizar 
entes nacionais e subna- 
cionais, empresas e ins- 
tituições, no sentido de 
minimizar os efeitos das 
emissões sobre o clima 
global. 

COP26 
O governador também 

detalhou que, dos 27 go- 
vernadores brasileiros, 13 
estarão presentes na 26º 

país britânico até o fim da semana. 

COP26. “Estamos en- 
frentando, no Brasil, um 
período de ausência de 
coordenação. Por isso, 
criamos um consórcio de 
Estados, com coordena- 
ção do governador Re- 
nato Casagrande , para 
debatermos esse tema 
e agirmos em conjunto”, 
explicou, referindo-se ao 
Consórcio Brasil Verde. 

“Um encontro mun- 
dial como a COP26 é 
importante para mostrar 
o que estamos fazendo 
para ajudar a imagem 
do Brasil, que não está 
com uma boa reputa- 
ção”, prosseguiu. "“Es- 
tamos tentando mostrar 
alguma organização e 
preocupação de que nos 
articulamos para alcançar 
essas metas traçadas até 
2030 e 2050. Mais do que 
isso, estamos aqui para 
ouvir o que está sendo 
feito lá fora. Essa troca 
de experiências é uma 
oportunidade valiosas.” 
(Marcello Campos) 
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Porto Alegre se compromete a cortar 

epresentando a pre- 
feitura de Porto Ale- 

gre na 26º Contferên- 
cia das Nações Uni- 
das sobre Mudanças 
Climáticas (COP26), 
na Escócia, o secretá- 
rio municipal Germano 
Bremm (Meio Ambiente, 
Urbanismo e Susten- 
tabilidade) anunciou O 
compromisso da cidade 
em cortar 50% a emis- 
são de gases do efeito- 
estufa até até o fim 
desta década. Também 
prometeu esse tipo de 
poluição até 2050. 

A medida consta no 
documento de adesão 
da capital gaúcha à 
campanha global "Race 
to Zero” ("Corrida ao 
Zero”), que conta com 

a participação de cida- 
des, empresas, grandes 
investidores e institui- 

ções de ensino superior. 
No foco está o esforço 
mundial para limitar O 
aquecimento global a 
1,5º Celsius, conforme 
acertado no chamado 
“Acordo de Paris”. 

Rovana Reale Bortolini/ PMPA 
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pela metade a emissão de gases do 
efeito-estufa até o fim da década. 

Anúncio foi feito pelo secretário Germano Bremm durante EVENTO na ESCÓCIA. 

“Queremos mostrar 
ao mundo que reconhe- 
cemos a emergência cli- 
mática global e estamos 
empenhados em desen- 
volver programas e pro- 

jetos onde a ação climá- 
tica esteja no centro das 
decisões”, discursou 
Bremm nesta terça-feira 
(2). "O próximo passo 
é desenvolver um plano 
de ação para alcançar 
OS compromissos, es- 

pecialmente no curto a 
médio prazos.” 

O que já está 
sendo feito 

De acordo com a pre- 
feitura, Porto Alegre já 
começou a fazer sua 
parte, reduzindo em 5% 
(índice médio) no pe- 
ríodo entre 2016 e 2019 
a emissão de gases po- 
luentes que contribuem 
para o aquecimento glo- 
bal. As informações 
constam no 2º "Inven- 
tário de Emissões de 
Gases de Efeito-Estufa”, 
atualizado neste ano. 

O relatíorio foi elabo- 
rado por meio do soft- 
ware "“Climas”, desen- 
volvido pela empresa 

WayCarbon em parce- 
ra com a Ecofinance 

Negócios e o Governos 
Locais pela Sustentabili- 
dade (lclei). 

“O estudo evidencia 
que ações de redução 
de emissões e a estra- 
tégia de proteção de 
áreas verdes e plantio 
de árvores produzem 
efeitos complementares 
e concretos no caminho 

do desenvolvimento de 
baixo carbono”, acres- 
centou o secretário 
porto-alegrense.  (Mar- 
cello Campos) 

Redação: Ana Carolina Rodrigues, 
Elaine Barcellos de Araújo, Fabricia 
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Marcello Campos, Tatiana Bandeira, 

Tiago Seidl e Tiago Thomé de 

Oliveira. 
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e DE PELOTAS GAI PARA A 
SERIE G DO BRASILEIRÃO. 

b Com os resultados da 33º 
rodada da Segunda Divisão do 
Campeonato Brasileiro, nesta 
terça-feira (2), o Brasil de Pelotas 
se tornou o primeiro clube 
matematicamente rebaixado para 
a Série C da competição neste 
ano. A equipe gaúcha ocupa o 
último lugar na tabela (23 pontos) 
e não tem mais como sair do Z-4 
nas próximas cinco partidas. 

b Até o dia 8 de novembro, os gaú- 
chos podem aproveitar a primeira 
parcela do décimo-terceiro salário 

para negociar débitos, por meio do 
“Super Feirão Zero Dívida”. A ini- 
ciativa é promovida pela Câmara 
de Dirigentes Lojistas (CDL) de 
Porto Alegre e entidades parceiras 
em mais de 100 cidades do Es- 
tado. Saiba mais em superfeirao- 
zerodivida. com. br. 

DETRAN-RS ALERTA PARA GOLPES 
NA VENDA DE PEÇAS USADAS. 

b O aumento na frequência e 
diversidade nos registros de gol- 
pes pela internet têm motivado o 
Detran-RS a ampliar os alertas 
a comerciantes e consumidores. 
Uma das modalidades é o uso de 
redes sociais para venda de peças 
usadas de veículos que nunca são 
entregues após o pagamento. Em 
caso de dúvida, deve ser aces- 
sado o site detran. rs. gov. br. 

SECRETARIA MUNICIPAL TEM 
CONCURSO COM 93 VAGAS. 

b Está disponível no site fundatec. 
org. br o edital de abertura de 
concurso público para a Secreta- 
ria de Planejamento, Governança 
e Gestão (SPGG) do Rio Grande 
do Sul. Ao todo, são 53 vagas 
de nível superior para o cargo de 
analista, com remuneração de R$ 
7,3 mil para jornada semanal de 
40 horas. Inscrições abertas até 
o dia 22 de novembro. 
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SINDICATO OFERECE 
HOSPEDAGEM NA CAPITAL. 

é O Hotel do Sindicato dos Pro- 
fessores do Ensino Privado do Rio 
Grande do Sul (Sinpro-RS) ofe- 
rece uma opção de hospedagem 
vantajosa para os associados da 
entidade e familiares. São 25 
apartamentos em um prédio loca- 
lizado no bairro Cidade Baixa, pró- 
ximo ao Parque da Redenção. As 
condições são detalhadas em sin- 
prors. org. br. 

GASTRONOMIA PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. 

» Desenvolvido pela empresa de 
alimentos Nestlé, o programa "Jo- 
vem Aprendiz da Cozinha do Bra- 
sil” será realizado também em 
Porto Alegre. Nesta edição o foco 
será a capacitação de estudantes 
com deficiência intelectual. A ini- 
ciativa conta com a parceria do 
Instituto Social Pertence e da Uni- 
Ritter. Mais informações no site 
nestle. com. br. 

TJ-RS TEM PRESIDENTE INTERINA 
ATÉ O FIM DA SEMANA. 

b A desembargadora Liselena 
Schifino Robles Ribeiro, 1º vice- 

presidente do Tribunal de Justiça 
(TJ) do Rio Grande do Sul, assu- 
miu nesta semana o comando in- 
terino do órgão. Ela substitui no 
cargo o colega Voltaire de Lima 
Moraes, ausente do Estado até o 
próximo sábado (6) para participar 
como palestrante em um evento 

jurídico em Recife (PE). 

APLICATIVO AJUDA NA COLETA 
SELETIVA EM CAPÃO DA CANOA. 

b A Associação dos Agentes 
Econômicos Ecológicos de Capão 
da Canoa (Asagee), que realiza 
a coleta e separação dos resi- 
duos recicláveis no município, de- 
senvolveu um aplicativo de celular 
com informações sobre o proce- 
dimento e localização dos cami- 
nhões de recolhimento. Interessa- 
dos devem acessar o site reciclar- 
capaodacanoa. com. br. 

IGUATEMI TEM PLAYGROUND 
GRATUITO ATÉ O FIM DO ANO. 

b Aberto em outubro em uma 
área externa próxima ao estacio- 
namento "B” do shopping Iguatemi 
de Porto Alegre, o espaço “Vem 
pro play!” foi prorrogado até o fim 
de dezembro. São diversos brin- 
quedos infantis e jogos interativos, 
oferecidos de forma gratuita, to- 
dos os dias (inclusive feriados) do 
meio-dia às 20h — exceto em caso 
de chuva. 

CDI-POA PARTICIPA DE 
MEGAEVENTO EM PORTUGAL. 

b Até esta quinta-feira (4), re- 
presentantes da Câmara dos Di- 
rigentes Lojistas de Porto Alegre 
(CDL-Poa) participam em Lisboa 
(Portugal) do evento "Web Summit 
2021”, maior conferência de ino- 
vação do mundo. São mais de 
40 mil participantes de 165 paí- 
ses, discutindo tendências globais 
e desafios em tempos de pande- 
mia, dentre outros temas. 

NOVO LIVRO DE SÉRGIO FARACO 
REUNE 46 CRÓNICAS INEDITAS. 

b O escritor gaúcho Sérgio Fa- 
raco, 81 anos, está lançando pela 
editora L&PM o livro "A Noiva Fan- 
tasma & Outros Casos”. São 46 
crônicas inéditas, que oferecem 
ao leitor temas como o período em 
que viveu na então União Sovié- 
tica e o convívio em Porto Alegre 
com seus colegas Mário Quintana 
e Erico Verissimo. Mais informa- 
ções em Ipm. com. br. 

“TRIBUTO A TIM MAIA” É 
DESTAQUE NO BAR OCIDENTE. 

» Um dos mais tradicionais bares 
de Porto Alegre, o Ocidente apre- 
senta às 21h desta quinta-feira (4) 
mais uma edição do projeto “Oci- 
dente Acústico”. A atração da 
vez é o “Tributo a Tim Maia”, com 
o cantor Tonho Crocco e banda. 
Endereço: rua João Telles, es- 
quina com avenida Osvaldo Ara- 
nha (Bom Fim). Na intemet: ba- 
rocidente. com. br. 
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CLIMA PEDE DEMISSÃO. 

» O coordenador-executivo do Fó- 
rum Brasileiro de Mudança do Clima, 

Oswaldo dos Santos Lucon, pediu 
demissão do cargo nesta terça (2), 
ainda no início das negociações da 
26º Conferência das Nações Uni- 
das sobre Mudanças Climáticas — 

COP26. Ele foi nomeado para a fun- 
ção ainda em maio de 2019 pelo pre- 

sidente Jair Bolsonaro. Lucon está 
em Glasgow, na Escócia, onde está 
ocorrendo a Conferência. 

PROJEÇÕES NA ESPLANADA DOS 
MINISTÉRIOS LEMBRAM VÍTIMAS 

DA COVID-19. 
b Na véspera do Dia de Finados, pro- 
jeções feitas em prédios públicos da 
Esplanada dos Ministérios, em Brasi- 

lia, lembram as mais de 600 mil mor- 
tes por covid-19 no Brasil. A ação 

foi organizada pela Anistia Internaci- 

onal do Brasil, com apoio de 20 or- 

ganizações não governamentais. O 

objetivo era pedir que o MPF leve 

adiante as denúncias feitas pela CPI 
da Covid. 

DATENA DECIDE SE FILIAR AO PSD 
PARA DISPUTAR SENADO. 

b José Luiz Datena decidiu deixar 
o PSL e ingressar no PSD. Nesta 
quarta (3), ele assina a ficha de fili- 
ação no partido de Gilberto Kassab, 

autor do convite para ele migrar de 
legenda. Datena desistiu não só do 
PSL, mas também do cargo que dis- 
putará. Deixa de ser pré-candidato à 

Presidência. Acertou que disputará o 

Senado em São Paulo. 

ESTRADA É INAUGURADA COM 
POSTES NO MEIO DA PISTA. 

b A inauguração da reforma de uma 
estrada em Presidente Kennedy, no 
Sul do Espírito Santo, está cha- 
mando a atenção e gerando revolta 
nos motoristas que passam pela via. 

A prefeitura reformou a estrada e dei- 

xou os postes de energia no meio da 
pista. A situação preocupa morado- 

res e motoristas, que temem que os 

acidentes na região aumentem. 

MEGA-SENA SORTEIA R$ 65 
MILHÕES NESTA QUARTA. 

b Ninguém acertou as seis deze- 
nas sorteadas no último concurso 
da Mega-Sena, realizado no sábado 

(30), e o prêmio acumulou. Os nú- 
meros contemplados foram: 03, 16, 

17,37,38€e 53. Para esta quarta (3), 
a estimativa é de R$ 65 milhões. A 
aposta mínima custa R$ 4,50. Cento 
e uma apostas tiveram cinco acertos 

no bilhete e faturaram mais de R$ 41 

mil cada uma. 

DOIS INDÍGENAS ISOLADOS SÃO 
MORTOS A TIROS POR 

GARIMPEIROS. 

b Dois indígenas da comunidade 
isolada Moxihatetêma, na Terra Ya- 

nomami, foram mortos a tiros du- 
rante conflito com garimpeiros, di- 

vulgou a Hutukara Associação Yano- 
mami (HAY) nesta terça (2). As mor- 

tes teriam ocorrido há cerca de dois 

meses e meio, mas a informação foi 
repassada à Hutukara na segunda 
(1º) por lideranças da Comunidade 
Apiaú. 

HOMEM MORRE AFOGADO APÓS 
PULAR EM pe PARA FUGIR DE 

+ Um homem de 30 anos morreu afo- 
gado após pular em um lago para fu- 

gir de abelhas em Brasilândia de Mi- 
nas (MG). A vítima e outras duas pes- 
soas pescavam quando foram ataca- 

das. O trio pulou no lago para fu- 
gir dos insetos. Dois deles, saíram 
do local, mas o terceiro se afogou e 
foi resgatado pelos bombeiros já sem 
vida. 

CORPO DE EMPRESÁRIO É ACHADO 
NA GELADEIRA DA CASA DELE. 

» Um empresário de 53 anos foi en- 
contrado morto na geladeira da casa 
onde morava, em Querência (MT). O 
corpo de Irineu Schindler foi achado 

pela empregada doméstica que tra- 

balhava no local. A polícia não in- 

formou se havia sinais de violência. 

A funcionária contou que foi na casa 

dele e encontrou as portas abertas e 

uma geladeira no chão do quarto. 
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ARTISTA PLÁSTICO INDÍGENA 
JAIDER ESBELL E ENCONTRADO 

MORTO EM SP. 

b O artista plástico Jaider Esbell, de 
41 anos, foi encontrado morto nesta 

terça (2), na capital paulista. Indi- 
gena da etnia Makuxi, ele era natu- 

ral de Roraima e uma das estrelas 

da Bienal de São Paulo. O motivo 

da morte ainda não foi confirmado. 

Esbell estava com suas obras expos- 

tas desde setembro em uma mostra 

no Museu de Arte Moderna de São 

Paulo. 

PASSAGEIRO QUEBRA GUICHÊS DE 
COMPANHIA AÉREA EM 
AEROPORTO DE SP. 

» Um passageiro quebrou guichês de 
uma companhia aérea do Aeroporto 

Internacional de São Paulo por conta 
de problemas em um voo que iria 

para Confins. Após a decolagem, o 

voo teve que retornar ao aeroporto 

por conta do mau tempo. A compa- 

nhia alega que todos os clientes fo- 
ram acomodados em um hotel e em 

outros voos nesta terça (2). 

GRUPO DE BETO CARRERO E 
dmeatetmed! + + COMPRAR O 

» Um grupo de investidores ligados 
ao Beto Carrero World, Playcenter, 
Wet'n Wild e outras empresas fez 
uma proposta para compra do par- 
que de diversões Hopi Hari, instalado 
desde 1999 em Vinhedo (SP). Por 
conta disso, a Justiça decidiu sus- 

pender a continuidade da assembleia 

de credores que votaria novo adi- 

tivo ao plano de recuperação judicial, 

prevista para esta quarta (3). 

BOMBA É ENCONTRADA EM 
TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 

CARRO. 

b Uma bomba foi encontrada nesta 

terça (2) no tanque de gasolina de 
um carro particular, no momento em 

que o dono abastecia. O proprietário 
do veículo contou que o frentista do 

posto informou que a gasolina estava 

vazando. Os dois olharam embaixo 

do carro e descobriram o detonador. 

O caso aconteceu na rodovia BR- 

101, em Cruz de Rebouças (PE). 
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SECRETÁRIA DIZ QUE ECONOMIA 
DOS EUA NÃO ESTÁ 
SUPERAQUEGENDO. 

b A secretária do Tesouro dos Esta- 

dos Unidos, Janet Yellen, disse na 

segunda-feira não considerar que a 

economia norte-americana está su- 

peraquecendo e que, embora a in- 

flação esteja mais alta do que nos 

últimos anos, isso está relacionado 
à interrupção das cadeias de abas- 

tecimento no contexto da pandemia 

de Covid-19. 

GASTOS COM CONSTRUÇÃO NOS 
EUA CAEM INESPERADAMENTE EM 

SETEMB 

b Os gastos com construção nos 

Estados Unidos caíram de forma 

inesperada em setembro, em meio 

a quedas nos investimentos em pro- 
jetos públicos e privados. O Depar- 

tamento do Comércio informou que 

os gastos com construção recuaram 

0,5%, após alta de 0,1% em agosto. 
Economistas consultados pela Reu- 

ters previam acréscimo de 0,4%. 

COREIA DO SUL E EVA INICIAM 
EXERCÍCIOS AÉREOS. 

» A Coreia do Sul e os Estados Uni- 

dos iniciaram exercícios aéreos con- 

juntos na segunda-feira, disse uma 
autoridade militar em Seul, em meio 

a tensões decorrentes dos testes de 

mísseis recentes da Coreia do Norte 

e pedidos de conversas sobre a des- 

nuclearização. Os exercícios, antes 
batizados de Ás Vigilante, já mobili- 
zaram dezenas de milhares de sol- 

dados e centenas de caças. 

ATIVIDADE FABRIL NA CHINA 
CRESCE. 

b A atividade fabril da China se ex- 
pandiu no ritmo mais rápido em qua- 

tro meses em outubro, impulsionada 

pela demanda mais forte, mas a es- 

cassez de energia e o aumento dos 
custos pesaram sobre a produção, 

revelou uma pesquisa na segunda- 

feira. O PMI da Caixin/Markit para o 
setor manufatureiro subiu para 50,6 

em outubro, nível mais alto desde 

junho. 

Porto Alegre . Quarta, 03 de Novembro de 2021 

JON BON JOVI TESTA POSITIVO 
PARA COVID Ai. DE SHOW EM 

» O cantor Jon Bon Jovi testou posi- 
tivo para o covid-19 e não pôde par- 

ticipar de um show com sua banda 
no sábado, 30, em um hotel de Mi- 

ami Beach, segundo o canal local 

7TNews. De acordo com vários vei- 

culos de imprensa, o cantor foi vaci- 

nado contra a covid-19 e está livre 

de sintomas. “Jon se sente bem, 

mas vai direto para a cama”, disse 
o porta-voz do cantor. 

ED SHEERAN LANÇA DISGO EM 
MEIO A ISOLAMENTO PELA COVID. 

» O astro musical Ed Sheeran lan- 
çou seu quarto disco solo, intitulado 

"=" (Equals/iguais), na última sexta- 
feira, isolado pela covid-19, dizendo 
que o comemoraria com uma "festa 

solo”. O cantor havia dito aos fãs 
no começo da semana passada que 

foi diagnosticado com coronavírus e 

cancelou todos os eventos presen- 

ciais de divulgação do novo álbum. 

ELVIS PRESLEY FICOU EXGITADO 
EM CENA DE DANÇA DE FILME. 

b Elvis Presley ficou excitado em 
uma cena de dança com Lauren Go- 

odwin em "Girls Girls Girls”, de 1962. 
O momento acabou sendo mantido 
no corte final do filme e contado em 
detalhes em "Good Rockn “Tonight”, 
livro escrito por Joe Esposito, cantor 

e amigo próximo do Rei do Rock. 
Esposito contou no livro que Elvis fi- 

cou bastante incomodado ao gravar 

a cena. 

b Grande aposta da Amazon na 

reta final de 2021, a série biográ- 
fica Maradona: Conquista de um 
Sonho, disponível na plataforma, é 

um novelão que conta de forma li- 

near a trajetória do jogador. A his- 
tória começa do começo, no bairro 

pobre onde ele nasceu, evolui para 

OS principais gramados portenhos, 

chega à Copa do Mundo que o con- 
sagrou e passa pela decadência. 

RÉPLICA "EXCEPCIONAL" DA 
MONA LISA ne LEILOADA EM 

b Uma cópia da Mona Lisa de Le- 
onardo da Vinci, pintada em 1. 600 

e de qualidade “excepcional”, será 

leiloada no próximo dia 9 pela casa 

de leilões Artcurial em Paris, depois 

de ser exibida em Viena e Bruxelas. 

Com o mesmo traço fino, o mesmo 

sorriso ambíguo e o mesmo fundo 
desfocado graças à técnica do "sfu- 
mato”, esta obra é uma imitação 

quase perfeita do famoso quadro de 
Da Vinci. 

FESTIVAL INTERNACIONAL DA 
BABILÔNIA — APÓS QUASE 

b Pela primeira vez em quase 20 
anos, o Festival Internacional da Ba- 

bilônia está de volta, com dançari- 

nos Dabkeh, exposições de fotogra- 

fia e pintura atraindo milhares de ira- 
quianos famintos por arte e música 

em um país devastado por anos de 

violência. "E uma grande alegria. 
Não vemos um festival como este há 

anos”, diz Shaima, 45 anos, acom- 
panhada de suas duas filhas. 

AGUERO FICARÁ DE FORA DO 
BARCELONA POR TRÊS MESES. 

b O atacante argentino Sergio 
Agúero, 33 anos, ficará afastado du- 
rante pelo menos três meses dos 

treinos e jogos do Barcelona (Espa- 

nha). A decisão da equipe médica 

tem por base os resultados de uma 

avaliação à qual ele foi submetido 

após sentir dores no peito durante 

partida no último sábado (30) e que 
teria apontado arritmia cardíaca. 

FERIDO NA PERNA EM TOURADA, 
HOMEM nm Ee MORRE NA 

» Um homem de 55 anos morreu no 
último fim de semana na cidade de 

Onda, província de Castelló, a cerca 
de 420 km da capital espanhola Ma- 

dri, após ser ferido na perna por um 

touro durante uma tourada. O inci- 

dente aconteceu durante um festival 
popular de "bous al carrer” (bois na 

rua, em tradução literal), onde os 
animais são soltos nas ruas. 
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O SUL ADOTA PRINCÍPIOS EDITORIAIS 
DE PLURAL ISMO, APARTIDARISMO, 

JORNALISMO CRÍTICO E INDEPENDÊNCIA 

CADERN 

CLÁUDIO HUMBERTO 

Desde que o governo FHC desregulou o setor elétrico, abrindo cami- 
nho ao mercado privado e descartando o rígido controle de gastos e 
sobretudo de investimentos, foram criadas 18 associações ou ONGs, 
fortemente financiadas pelo faturamento bilionário das empresas de 
energia, para defender seus interesses. Sem contar a Aneel, iro- 
nizada em Brasília como “a 19º associação”. Enquanto isso, não 
há iniciativas em condições de enfrentar esse lobby em nome dos 
consumidores. 

Raposa no galinheiro 
Desde a privatização, as empresas deitam e rolam, cobrando até 
valores a mais do que o autorizado, como a CGU descobriu dias 
atrás. 

Amigos do alheio 
Segundo a CGU, entre 2017 e 2020, as distribuidoras acrescentaram 
5% no valor da conta de luz, gritante apropriação indébita de R$5,2 
bilhões. 

Vítima sem defesa 

Enquanto o setor pressiona a Aneel a outra vez dispensar distribuido- 

ras de devolverem dinheiro, milhões de consumidores afanados não 

têm voz. 

Assim é covardia 

O lobby do setor elétrico é o mais rico e influente, com a participação 

de políticos com acesso a qualquer gabinete poderoso de Brasília. 

Cassação por fake news provoca questionamentos 

A cassação do deputado estadual Fernando Francischini pelo Tri- 

bunal Superior Eleitoral (TSE) por suposta disseminação de fake 
news, inaugura uma nova jurisprudência, que vinha sendo alinhavada 
desde 2018, e provoca certa apreensão nos meios jurídicos pelo fato 

de não existir “crime de fake news” no ordenamento jurídico brasileiro. 
Mas o xerife Alexandre de Moraes, que será o presidente do TSE nas 
eleições de 2022, já avisou que vai prender e cassar quem “divulgar 
fake news”. 

Marco temporal 

Para o advogado Renato Ribeiro de Almeida, a decisão é um recado 
claro e “importante, porque consiste em um marco temporal”. 

Restrição à liberdade 
O cientista político Paulo Kramer, entretanto, vê a atuação recente 

da Justiça Eleitoral como restrição à “livre competição política”. 

Divergir faz avançar 
Para Kramer, tratar disputa política como fake news é um perigo. 
“Amordaça a liberdade de manifestação dos agentes políticos”, disse. 

Alcolumbre investigado 
Apesar do feriadão, o caso não morreu: Davi Alcolumbre (DEM- 
AP) foi denunciado pelo Podemos e deve vai resposta por crime de 
rachadinha. Seis ex-assessoras o acusam de nomeá-las para cargos 

de R$14 mil, que elas ficavam só com R$1.350 e ele embolsava o 
restante. 

CONSUMIDOR SEMPRE LEVA A 
PIOR NO LOBBY DA ENERGIA 

CADERNO COLUNISTAS - O Sul 

AS COLUNAS REFLETEM A OPINIÃO DOS AUTOFES E NÃO DO JORNAL O SUL 

O JORNAL NÃO SE RESPONSABILIZA E NEM PODE SER RESPONSABILIZADO 
PELAS INFORMAÇÕES DOS COLUNISTAS OU POR PREJUÍZOS DE QUA. QUER 

NATUREZA EM DECORRÊNCIA DO USO DESTAS INFORMAÇÕES 

COLUNISTAS 

Pandemia eterna 
A Comissão de Fiscalização da Câmara ouvirá, nesta quinta (4), diri- 
gente do Conselho Federal de Medicina sobre protocolos em relação 

à Covid. A CPI, cuja função era apurar esse tipo de coisa, nunca 
ouviu o CFM. 

5G no Brasil 
As propostas de empresas que disputam o leilão do 5G no Brasil 
serão abertas nesta quinta (4), na sede da Anatel, em Brasília. A 
expectativa é de garantir quase R$50 bilhões em investimentos e 
impostos. 

Oxford no Brasil 

O presidente Jair Bolsonaro anunciou que a previsão do governo 
federal é que a primeira unidade da universidade britânica Oxford 
das Américas, no Brasil, “seja instalada até o ano que vem”. 

Vacinação de jovens 
No Distrito Federal, cerca de 80% dos adolescentes já tomaram a 
primeira dose da vacina contra a Covid. A proporção vacinada nessa 
faixa etária é uma das maiores do País. 

Como um relógio 
Funciona com eficiência o posto noturno de vacinação drive-thru do 
Exército, em Brasília. Militares bem treinados e muito educados 

orientam e organizam, e a turma da Secretaria de Saúde do DF aplica 
as doses. 

Lei da mordaça 

A deputada Janaína Paschoal informou que suas redes sociais estão 
limitadas. “Alguém acredita ser pelo fato de eu defender a autonomia 
individual, a liberdade de expressão e manifestação?”, pergunta. 

Dois meses e meio 

A indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal está 
há 76 dias parada por suspeitas razões na gaveta da Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Cujo presidente, Rodrigo 
Pacheco, se omite. 

Pensando bem... 

meta ambiental brasileira só será boa notícia se não for alcançada. 

PODER SEM PUDOR 

Samba do cantor doido 

Nos anos 1990, a família real do Brasil percorria o País em campanha 
pela volta da monarquia. Em visita ao Pará, os Orleans e Bragança 

foram recebidos pelo governador Carlos Santos, um cantor brega, 
que assumiu no lugar do titular, Jader Barbalho, que se afastara 
para disputar o Senado. Natural de Capanema, cidade vizinha ao 
balneário de Bragança, no Pará, Carlos Santos recebeu os repre- 
sentantes da realeza na porta do palácio: “Muito prazer. O senhor 
é de Bragança e eu sou de Capanema, portanto, somos quase 

conterrâneos!” 
Com André Brito e Tiago Vasconcelos 
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LEANDRO MAZZINI 

Duas vezes vice-campeão da Fórmula-1, o piloto Ru- 

bens Barrichello encontrou um tapete de pista em 

Brasília, acelera na arrecadação e tem erguido troféus 
milionários em seu escritório. O Instituto Barrichello, 

que sua família comanda em São Paulo, obteve auto- 
rização da Secretaria Especial de Esporte do Governo 

federal e vai captar R$ 8,09 milhões via Lei de Incen- 
tivo para custear programas sociais. Entre outros pro- 

jetos, o Esporte e Cidadania em Ação, por exemplo, 

“espaço de desenvolvimento saudável de crianças, 
por meio de um letramento esportivo” (segundo seu 
site), tem aval para arrecadar R$ 3.704.901,16 para 
duas unidades. E o Projeto Viver Melhor (atividades 
físicas para idosos) poderá receber R$ 1.904.028,71. 

Ah, professor... 

O governo do DF liberou, sob controle sanitário, ba- 

res, restaurantes, eventos e, o mais importante esco- 

las para a garotada. Adivinha quem não quer voltar a 

trabalhar este ano? 

Aluno que se vire 

Há um lobby na rede pública do Sinpro-DF, o sindicato 

dos professores — pagando campanha na TV Globo — 

para volta às aulas em março de 2022. Com salários 

em dia, claro. 

Protocolos... 

Representantes do Ministério da Saúde e do Conse- 
lho Federal de Medicina (CFM) terão que apresentar 

explicações à Comissão de Fiscalização Financeira e 
Controle da Câmara dos Deputados a respeito das 

orientações da entidade sobre os protocolos de tra- 

tamento para o covid-19. 

Suspeitos 

Autor do pedido de audiência, que será realizada ama- 
nhã, o deputado Jorge Solla (PT-BA) quer esclare- 
cimentos se, de fato, as orientações do CFM teriam 

servido de fundamento técnico para a adoção do cha- 

mado “tratamento precoce” como uma política pública 
no enfrentamento à pandemia do Covid-19. 

Verba perdida 

ACELERA, RUBINHO! 
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A comissão também investiga o uso de recursos pú- 
blicos para a adoção de tratamentos que, segundo o 

deputado baiano, são ineficazes. 

Recado 

Porta-vozes das bancadas na Câmara, líderes de 

partidos avisaram ao presidente Jair Bolsonaro e ao 
Chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira (Progressistas-P!|), 

que a demora na liberação de emendas compromete 
a aprovação de matérias de interesse do Planalto. 

Efeito do recado 

A cobrança se acentuou, em meio à tentativa de vo- 

tação da PEC dos Precatórios. Conforme o Portal 
da Transparência, o valor de emendas empenhadas 

supera os R$ 21 bilhões, mas o que foi liberado soma 

pouco mais de R$ 11 bi. A proposta é prioridade 

número um do Planalto para viabilizar o pagamento 

do Auxílio Brasil. 

Grita do Itamaraty 

Depois de provocar a ira do Planalto e do Judiciário 

por segurar a sabatina de André Mendonça para o 

STF, o presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), agora é 
alvo de indignação de diplomatas. 

Boton diplomático 

Com apoio, Alcolumbre protocolou a PEC nº 34 que 
abre brecha para que deputados ou senadores ocu- 

pem embaixadas no exterior sem perder o mandato. 

Essa proposta beneficia, também, uma demanda 
recente: Bolsonaro prometeu ao ex-senador e ex- 

prefeito do Rio Marcelo Crivella nomeá-lo para a Em- 
baixada na África do Sul. 

Na mira 

Um enrolado com a Justiça e a PF, investigado por 
lavar dinheiro de facção criminosa, procura com seu 

advogado um consultor de imagem para se defender 
das denúncias. Até aí, ok. Mas colocaram no pacote 

a difamação deste repórter, com mentiras. Estamos 

de olho. E a polícia também. 
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FARRA DA PETROBRAS JÁ 
GARANTIU R$ 63,4 BI DO LUCRO 

PARA SEUS ACIONISTAS 
FLAVIO PEREIRA 

A disparada inflacionária e dos preços dos alimen- 

tos, a partir dos constantes e exagerados aumen- 

tos nos preços do óleo diesel, gasolina e gás de 
cozinha, parece não preocupar a Petrobras. A 

estatal não é dos brasileiros: pertence aos aci- 
onistas, cerca de 60% deles estrangeiros, que 
receberam mais de R$ 63,4 bilhões somente este 
ano. 
Parece que o presidente Jair Bolsonaro está con- 
vencido agora de que não deve interferir na ges- 
tão, mas que os lucros da Petrobras não precisam 

estar entre o Top 5 das petroleiras mais lucrativas 
do mundo. 
Vem aí uma série de medidas. A farra da Petro- 
bras acabou. E a primeira será sustar o próximo 

aumento nos preços dos combustíveis. Bolsonaro 

retoma sua agenda hoje às 14 horas no Palácio do 
Planalto. 

Fundo partidário pagou 500 mil com jatinho 

para caravana de Lula ao Nordeste 

O lançamento de gastos do Partido dos Trabalha- 
dores no Fundo Partidário mostrou que a última 
viagem da comitiva de Lula na chamada Caravana 
do Nordeste custou R$ 500 mil apenas para pagar 
o jatinho. Somando tudo - despesas de hotel e ali- 
mentação com aspones, namorada do presidente, 

etc. - o gasto chega a R$ 1 milhão. A caravana 
visitou Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do 
Norte e Bahia. 

Agora, rumo ao exterior 

Lula, o ladrão mais querido do Brasil, obteve au- 
torização da Justiça para deixar o país e anun- 
cia viagem à Europa para encontrar alguns dos 
principais líderes da esquerda. O ex-presidiário 
passará por quatro países em uma viagem de 
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10 dias que inicia na Alemanha, Belgica, França 

e Espanha. Seu objetivo: fazer contatos com 
líderes mundiais da esquerda que pensam como 
ele. A viagem, naturalmente, será custeada por 
todos os brasileiros: Lula tem direito, como ex- 

presidente, a ter custeadas as despesas nesses 
deslocamentos pelo exterior. 

Nos EUA, delação sobre dinheiro do tráfico e 

da corrupção 

Não tem recebido maior repercussão da mídia, a 

delação dos dois gestores secretos do chavismo 
na Venezuela sobre movimentação de dinheiro 

do narcotráfico e da corrupção. São Alex Saab, 
empresário colombiano que se tornou uma figura 
importante nos subterrâneos do chavismo, e Hugo 
Carvajal, o “espião dos espiões”, o homem encar- 

regado por Chávez de ficar de olho nos líderes 
militares que juravam lealdade e poderiam traií-lo, 

e coordenar operações de corrupção, tráfico de 
drogas e apoio monetário a governantes amigos. 
Ambos estão presos nos EUA. 

Carvajal já prestou uma declaração às autorida- 
des da Justiça americana: 
“Enquanto fui diretor de Inteligência e Contrainte- 
ligência Militar da Venezuela, recebi uma grande 
quantidade de informes assinalando que o finan- 
ciamento internacional estava ocorrendo. Exem- 

plos concretos são: Néstor Kirchner na Argentina, 
Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva no Brasil, 
Fernando Lugo no Paraguai, Ollanta Humala no 
Peru, Zelaya em Honduras, Gustavo Petro na 
Colômbia, Movimento Cinco Estrelas na Itália e 
Podemos na Espanha. Todos estes foram regis- 
trados como receptores de dinheiro enviado pelo 
governo venezuelano”. 
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FATOS HISTÓRICOS DO 
DIA 3 DE NOVEMBRO 

EFEMÉRIDES 

Eventos 

1493 — Cristóvão Colombo avista pela pri- 
meira vez a ilha de Dominica no Mar do Caribe. 
1821 — Independência da Nicarágua. 
1930 — Getúlio Vargas torna-se chefe do go- 
verno provisório no Brasil. 

1944 — Exército francês faz homenagem pós- 
tuma a Antoine de Saint-Exupéry. 
1973 — Lançamento da sonda Mariner 10. 

1985 — Keke Rosberg vence o Grande Prêmio 
da Austrália, a primeira corrida de Fórmula 1 
na Oceania. É a sua última vitória na catego- 
ria. 
1991 — Nelson Piquet disputa o GP da Aus- 
trália, sua última prova na Fórmula 1. 

1992 — Bill Clinton eleito 42º presidente dos 

Estados Unidos. 
2014 — Inaugurado oficialmente o One World 
Trade Center. É o substituto das Torres Gê- 
meas do World Trade Center, na cidade de 
Nova York, depois de ter sido atacada por dois 

aviões durante os ataques de 11 de setembro. 

Nascimentos 

1921 — Charles Bronson, 
americano (m. 2003). 
1935 — Betinho, sociólogo e ativista brasileiro 
(m. 1997). 
1936 — Roy Emerson, ex-tenista australiano. 
1943 — João Só, cantor e compositor brasi- 
leiro (m. 1992). 
1945 — Gerd Múller, ex-futebolista alemão. 
1949 — Anna Wintour, editora norte- 
americana da revista Vogue”. 

ator norte- 

1952 — Reinaldo, humorista brasileiro, mem- 

bro do grupo Casseta & Planeta. 
1953 — Kate Capshaw, atriz norte-americana 
e esposa do cineasta Steven Spielberg. 
1956 — Eike Batista, empresário brasileiro. 
1957 — Dolph Lundgren, ator sueco. 
1964 — Gregório Paixão, bispo brasileiro. 
1969 — Luciana Gimenez, apresentadora bra- 

sileira. 

1995 — Alice Wegmann, atriz brasileira; e 
Kendall Jenner, modelo americana. 

Falecimentos 

1633 — Lucio Massari, pintor italiano (n. 
1509). 
1864 — Gonçalves Dias, poeta brasileiro (n. 
1823). 
1867 — Domnitila de Castro Canto e Melo, no- 
bre brasileira (n. 1797). 
1954 — Henri Matisse, pintor francês (n. 
1809). 
1962 — Ralph Hodgson, poeta inglês (n. 
1871). 
1998 — Bob Kane, roteirista, desenhista e 
quadrinista norte-americano (n. 1915). 
2000 — Helvídio Nunes de Barros, político bra- 

sileiro (n. 1925). 
2002 — Jonathan Harris, ator norte-americano 

(n. 1914). 
2006 — Paul Mauriat, maestro francês (n. 
1925). 
2015 — Dorival Mateus da Costa, futebolista 
brasileiro (n. 1962). 
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Grêmio finalizou a sua pre- 
paração para o próximo 

desafio pelo Campeonato Bra- 
sileiro, diante do Atlético-MG, 

em Belo Horizonte (MG), às 
21h desta quarta-feira (3). Na 

manhã dessa terça (2), O téc- 
nico Vagner Mancini realizou os 

últimos ajustes na equipe que 

entrará em campo para dispu- 
tar o jogo atrasado contra o 

time mineiro, válido ainda pela 
19º rodada da competição. 

Os atletas iniciaram os tra- 
balhos com um aquecimento 

dividido em dois momentos: 

O primeiro, procurando dar 

ênfase nos aspectos técnicos 
fundamentais como domí- 

nio, passe e concentração, 

de acordo com regras pré- 
estabelecidas, garantindo a 

dinâmica da atividade e o 
segundo, um trabalho que 

buscou explorar e aprimorar 

a velocidade de reação, con- 

centração e aceleração. 

Lucas Uebe/Grêmio FBPA 

", “a à Eres SA ; E RR ad ve PER B=" , 

O confronto diante do Galo é válido pela 19º roda 

As partes técnicas e táticas 
foram trabalhadas na sequên- 

cia. O treinador, junto de seus 
auxiliares, orientou um treino 

de organização ofensiva e de- 
fensiva nas fases do jogo. Tran- 

sição ataque-defesa e defesa- 

ataque, bolas paradas e fina- 

lizações também fizeram parte 

do turno. 
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Denúncia 
A Procuradoria do Supe- 

rior Tribunal de Justiça Despor- 
tiva (STJD) denunciou o Grê- 
mio pelas condutas indiscipli- 
nares provocadas pela torcida 
gremista na Arena após a der- 
rota para o Palmeiras no último 
domingo (1º). 

O Clube foi enquadrado no 

enfrenta o líder Atlético-MG nesta quarta. 
artigo 213 por não prevenir e 
reprimir invasão, desordens e 
lançamento de objeto, e tam- 

bém no artigo 211 por deixar de 
manter o estádio com infraes- 
trutura necessária para garantir 
a segurança da partida. 

Destacando a gravidade 

dos fatos, a Procuradoria pede 

ainda liminar para que o Grê- 
mio atue com portões fechados 

nos jogos como mandante e 
que o Clube fique proibido da 
carga de ingressos nos jogos 
como visitante até o julgamento 
do processo. 

A liminar foi encaminhada 
para análise do presidente do 

STJD, Otávio Noronha. O Grê- 
mio está ajudando nas investi- 
gações e apuração do caso. O 
auxílio pode fazer com que o tri- 
color gaúcho tenha uma pena 
reduzida. Além da punição no 
campo, o Clube terá que arcar 

com uma multa de até R$ 100 
mil. 

Diego Aguirre fala sobre o clássico 
Grenal: “Será um jogo muito importante”. 

técnico do Inter conver- 
O sou com a imprensa na 

noite do último domingo (31) 
após o Inter ser superado pelo 
São Paulo, pela 29º rodada do 
Campeonato Brasileiro. En- 
tre diversos assuntos, Diego 

Aguirre falou sobre os prepara- 

tivos para o clássico Grenal. 
O treinador foi perguntando 

sobre como estaria vendo esta 

partida, levando em conta a 
situação das duas equipes: 

“Clássicos sempre são especi- 
ais. A única coisa que devo 
falar é que, para nós, será um 

jogo muito importante e tenta- 
remos dar alegrias à nossa tor- 
cida. Imagino que dará tudo 
certo e não ocorrerá nenhum 
problema extra-campo. Nós 
vamos trabalhar e fazer uma 

boa semana para ter um bom 
jogo. Não tenho nada para fa- 
lar de Grêmio”, afirmou 

Esta terça-feira (2) foi de 

descanso para o elenco colo- 
rado. Após a derrota para o 

São Paulo no domingo e os 
treinamentos de segunda-feira, 

o Inter tirou o dia para se re- 

cuperar fisicamente e voltar to- 

dos os focos para clássico. No 
próximo sábado (6), às 19h, o 
Beira-Rio receberá Inter e Grê- 
mio pela 30º rodada do Cam- 
peonato Brasileiro. 

Para este encontro de nú- 
mero 434, Diego Aguirre re- 
cebe retornos de jogadores im- 

portantes do time titular, po- 

rém, se preocupa com op- 
ções cruciais que ainda são 

dúvidas para o clássico. Co- 
meçando pelos jogadores que 

ficaram suspensos no último 
confronto contra os paulistas, 

Rodrigo Dourado, Patrick e Ga- 
briel Mercado são retornos cer- 
teiros para o técnico uruguaio. 
Taison, que por desgaste físico 

não viajou para São Paulo, tam- 

bém deve ficar à disposição no- 
vamente. Já o atacante Yuri 
Alberto, que sentiu desconforto 

no tornozelo ainda no aque- 

Ricardo Duarte/S.C. Internacional 

afirmou o treinador do Inter. 

cimento no Morumbi, também 
deve se recuperar a tempo de 

estar entre os titulares no sá- 
bado. 

Mas ainda há a preocupa- 
ção em relação às condições 
de Daniel, que sofreu uma fis- 
sura na costela antecedendo o 

confronto contra o Palmeiras e 
não esteve presente nas últi- 
mas quatro partidas. A pre- 

4 o 

“Nós vamos trabalhar e fazer uma boa semana para ter um bom jogo”, 

sença do arqueiro não é con- 
firmada. Outra preocupação 

é Moisés. Com lesão muscu- 
lar na coxa esquerda, ele não 

esteve presente diante do São 
Paulo. Seu período estimado 
de recuperação são de duas 
semanas, porém o atleta será 
reavaliado junto com o goleiro 

durante a semana. 
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Cristiano Ronaldo marca nos acréscimos 
e evita derrota do Manchester United na 

ais um vez, 

o Manchester 
United deixou a de- 
sejar no coletivo. 
Em um jogo equi- 
librado com a Ata- 
lanta, a equipe de 
Solskjaer quase per- 
deu a liderança do 
Grupo F da Liga dos 
Campeões. Depen- 
deu, novamente, de 
Cristiano Ronaldo 

mostrar seu talento 

individual e salvar 

O time da derrota. 
O craque português 
garantiu o empate 
parcial no fim do 
primeiro tempo e, 
depois, o 2 a 2 final 
nos acréscimos do 
jogo. 
Com o empate, O 

Manchester United 
se mantém na lide- 
rança do Grupo F 
com sete pontos em 
quatro jogos. Em 
segundo lugar está 
O Villarreal, que der- 
rotou o Young Boys 
por 2 a O nesta terça- 

feira (2). A equipe 
de Unai Emery, co- 
biçado pelo New- 
castle, tem a mesma 
pontuação do Uni- 
ted, perdendo ape- 
nas pelo critério de 
confronto direto. 

Reprodução 

A Atalanta ocupa 
a terceira colocação 
com cinco pontos. 
Lanterna do grupo, 
o Young Boys tem 
três pontos. 

O jogo 

O primeiro tempo 
começou equili- 
brado. A Atalanta, 

com mais posse de 
bola, abriu o placar 
aos 12 minutos com 
Ilicic, que fez o pri- 
meiro após passe 
de Zapata. O Man- 
chester United teve 
poucas chances de 
gol, e precisou con- 
tar com o talento in- 
dividual de Cristiano 
Ronaldo para empa- 
tar, aos 46 minutos. 

No segundo 
tempo, a equipe 
de Solskjaer voltou 
um pouco melhor, 
segurando mais a 

Liga dos Campeões. 

à 

x, 

bola, mas ainda fi- 
nalizando poucas 
vezes. Na primeira 
chance efetiva da 
Atalanta, Zapata não 
desperdiçou e co- 
locou a equipe ita- 
liana na frente de 
novo. O gol chegou 
a ser anulado, mas 
foi validado logo em 
seguido pelo VAR. 
Quando a partida 
e a liderança do 
grupo já pareciam 
perdidas, Cristiano 
Ronaldo apareceu 
de novo para sal- 
var o United. Já 
nos acréscimos, O 
português recebeu, 
tirou dos marca- 
dores e encontrou 
Greenwood. O ata- 
cante devolveu para 
o artilheiro, que não 
perdoou e garantiu 
o empate do Man- 

- 4 o é Bro 
Em péssimo jogo coletivo da equipe inglesa, CR7 aparece, faz dois gols e garante a liderança do Grupo 
F. 
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chester. 

Próximos 
compromissos 

Agora, as equipes 
viram a chave para 
os campeonatos na- 

cionais. O Manches- 
ter United enfrenta 
o City neste sábado 
(6), as 9h30 (de Bra- 
sília), pelo Campe- 
onato Inglês. Já a 
Atalanta joga contra 
o Cagliari no mesmo 
dia, às 16h45, pelo 
Campeonato | lItali- 
ano. Os times só 
voltam a campo pela 
Liga dos Campeões 
no dia 23, quando o 
elenco de Solskjaer 
encara o Villarreal, e 
a equipe de Gaspe- 
rini enfrenta o Young 
Boys. 
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Bayern está de novo 
classificado para as oita- 

vas de final da Liga dos Cam- 

peões. (CCom duas rodadas 
de antecedência. E de novo 
com Lewandowski brilhando. 
A vaga foi garantida nesta 

terça-feira (2) com a goleada 

por 5 a 2 sobre o Benfica, 
na Arena de Munique. O 
atacante polonês marcou três 
vezes. Ah, perdeu pênalti no 
primeiro tempo. Alguém vai 
criticar? Gnabry, de letra, e 
Sané, em bela finalização, 
fizeram os outros gols do time 

alemão. Morato e Darwin 

Núnez descontaram para a 
equipe portuguesa. 

Lewandowski alcançou 

o seu centésimo jogo pela 
Champions. Ele marcou 81 
gols nessas participações. 

Poderiam ser 82, mas ele 
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Lewandowski faz 3 gols, o Bayern 
goleia o Benfica e se garante nas 

oitavas de final da Liga dos Campeões. 

Lewandowski brilha na goleada do Bayern de Munique sobre o Ben- 
fica. 

perdeu um pênalti contra 

o Benfica no finzinho do 

primeiro tempo, com direito 

a “pulinho” na corrida para 

a batida. Nesta temporada, 

juntando todas as compe- 

tições pelo Bayern, são 22 

gols em 16 jogos. Só na Liga 
dos Campeões foram oito em 
quatro partidas. 

Favorito, de novo 
O Bayer se garantiu de 

novo nas oitavas de final e 
tem tudo para terminar a fase 

de grupos em primeiro lu- 
gar. Seria a terceira tempo- 
rada seguida fechando na pri- 
meira posição da chave. A 

distância atual para o Barce- 
lona, o segundo colocado, é 
de seis pontos e com saldo 
de gols muito melhor (15 a - 
4). A última vez que isso não 
aconteceu foi em 2017/2018, 
quando o time alemão ficou 
atrás do Paris Saint-Germain 
-— e nos critérios de desem- 
pate, porque os dois termina- 
ram com 15 pontos. 

Próximos jogos 

O próximo jogo do Bayern 
de Munique pela Liga dos 
Campeões será apenas no 
dia 23 de novembro, contra o 
Dínamo de Kiev, na Ucrânia. 
O Benfica visita no mesmo dia 
o Barcelona, no Camp Nou. 

Com gol do jovem Ansu Fati, O 
Barcelona vence o Dínamo de Kiev pela 
quarta rodada da Liga dos Campeões. 
om gol do jovem Ansu 

Fati, o Barcelona voltou 

a vencer o Dínamo de Kiev 
nesta terça-feira (2), em jogo 

válido pela quarta rodada do 
Grupo E da Liga dos Cam- 
peões. Pelo mesmo resul- 

tado, o Barcelona já havia 
vencido o adversário ucrani- 
ano no Camp Nou há duas se- 
manas. O brasileiro Philippe 
Coutinho, convocado por Tite 
para a Seleção Brasileira, fi- 
cou no banco de reservas du- 
rante os 90 minutos. 

O jogo 

O Barcelona começou a 
partida trocando passes com 

muita paciência e buscando 
(sem encontrar) espaços na 

defesa adversária. O Dínamo 
de Kiev, que de início recuou 
e conseguiu segurar o ataque 
catalão, passou a se lançar 

ao ataque a partir dos 20 mi- 

nutos e levou perigo em três 
oportunidades, uma com Car- 
los de Pena, e duas com Sha- 
parenko. O Barça teve uma 

boa oportunidade com Len- 

glet, após cobrança de falta 
de Jordi Alba, mas a bola ex- 
plodiu na trave. 

Na segunda etapa, o Bar- 

celona foi mais agressivo ao 
ataque, deixando o jogo mais 

aberto. Aos 17 minutos, 
o árbitro marcou um pê- 
nalti inexistente em Ansu Fati, 
mas voltou atrás na marca- 
ção após recomendação do 
VAR. Aos 24, novamente o 

jovem apareceu, mas desta 
vez para concretizar com um 

belo chute a jogada de Min- 
gueza, abrindo o placar em 
Kiev. Aos 36, Tsygankov obri- 
gou Ter Stegen a fazer ótima 
defesa. 
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Como fica? 
Com a vitória, o Barce- 

lona ultrapassou o Benfica 
na tabela de classificação do 
Grupo E da Liga dos Cam- 
peões. O Barça tem agora 
seis pontos, metade do líder 
Bayern, e ocupa a segunda 

- o 
Ansu Fati comemora gol do Barcelona sobre o Dínamo de Kiev. 

posição. O time português é 
o terceiro, com quatro pon- 
tos. O Dinamo segue na lan- 
terna, com apenas um. Na 
próxima rodada, o Dínamo re- 
cebe o Bayern, enquanto o 
Barcelona enfrenta o Benfica 
no Camp Nou. 
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Joseph Blatter e Michel Platini, 
ex-presidentes da Fifa e da Uefa, são 

acusados de fraude pela Justiça suíça. 
suíço Joseph Blat- 
ter e o francês 

Michel Platini, ex- 

presidentes da Fifa e 
da Uefa, respectiva- 
mente, foram formal- 

mente acusados pelo 

Ministério Público da 
Suíça por fraude, en- 
tre outros crimes, por 
um pagamento ilícito 
de 1,8 milhão de eu- 
ros (aproximadamente 
11,84 milhões de reais) 

em 2011. 
Os ex-dirigentes fo- 

ram afastados de todas 
as atividades relacio- 
nadas ao futebol por 

seis e por quatro anos, 
precisamente, pelas 
suspeitas de corrupção 
que recaíram sobre eles 
desde 2015. Agora, 
aguardam pela decisão 
do Tribunal Federal de 
Bellinzona sobre a va- 
lidação dos indícios e 
um consequente julga- 
mento. 

Blatter, de 85 anos, 
presidiu a Fifa entre 
1998 e 2015, enquanto 
o francês Platini esteve 
no comando da Uefa 
entre 2007 e 2016. Na 
investigação, são Ssus- 
peitos de terem combi- 
nado o pagamento ilí- 
cito por parte da Fifa ao 
então dirigente máximo 
da Uefa. 

Platini teria recebido 
a quantia em 2011, ale- 

gando serviços presta- 
dos como conselheiro 
de Blatter entre 1998 e 
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2002. Ambos justifica- 
ram o pagamento tão 
diluído no tempo como 
fato de as finanças da 
Fifa, na altura, não per- 
mitirem remunerações 
tão elevadas como as 
acordadas entre Blatter 
e Platini. 

"As provas recolhi- 

das pela Procuradoria- 
Geral da República cor- 
roboram que este pa- 
gamento à Platini foi 
efetuado sem base le- 

gal. Este pagamento 
danificou ativos da Fifa 
e enriqueceu Platini ile- 
galmente. Na opinião 
do procurador-geral, os 
réus cometeram os cri- 
mes listados acima”, in- 
formou o Ministério Pú- 
blico da Suíça. 

Michel Platini era o 
nome mais forte para 

suceder Blatter na dire- 
ção da Fifa. Eles ainda 
estão sob acusações 
de “gestão danosa, 
abuso de confiança e 
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Os ex-dirigentes foram afastados de todas as atividades relacionadas ao futebol. 

falsificação de docu- 
mentos.” De acordo 
com a legislação suíça, 
a fraude simples tem 
uma moldura penal de 
até cinco anos de pri- 
são ou uma punição 
pecuniária. 

Dinheiro de 
corrupção 
repassado 

Em agosto deste 
ano, o Departamento 
de Justiça dos Estados 
Unidos declarou a Fifa, 
a Conmebol e a Con- 
cacaf como vítimas de 
ex-funcionários corrup- 
tos destas entidades 
e revelou um repasse 
no valor de US$ 201 
milhões (cerca de R$ 
1 bilhão) em dinheiro 
confiscado dos cartolas 

corruptos em sua am- 

pla investigação, reali- 
zada desde 2015, que 
ficou conhecida como 
Fifagate. 

O dinheiro foi des- 
tinado diretamente a 

qua 

Fifa. Uma primeira 
quantia de US$ 32,2 
milhões (R$ 173 mi- 
lhões) foi enviado para 
um novo fundo da en- 
tidade, chamado de 

“Remissão do Futebol 
Mundial”, ' supervisio- 
nado pela Fundação 
Fifa. 

A maior parte do di- 
nheiro perdido agora 
está sob o controle da 
Fifa em Zurique, em- 
bora nunca tenha per- 

tencido à entidade que 
rege o futebol mun- 

dial. O dinheiro con- 
fiscado pertencia a pes- 
soas que foram auto- 
ridades do futebol das 
Américas e era resul- 
tado de suborno ligado 
a ofertas de patrocínio 
e direitos de transmis- 
são de competições no 
continente. 
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As postagens homofóbicas do 
jogador Maurício Souza nas redes 

sociais renderam-lhe 
consequências quase imediatas. 

s postagens homo- 
fóbicas de Maurício 

Souza nas redes soci- 
ais renderam-lhe con- 

sequências quase ime- 
diatas, da enxurrada de 

críticas de colegas de 
profissão e torcedores 
a rescisão do contrato 
por parte do Minas Tênis 
Clube. Mas ver essa 
reação transformada em 

uma punição legal não é 
simples, nem provável. 

Na última semana, 
20 parlamentares as- 

sociados às causas 
LGBTQIAP+  protocola- 
ram uma representação 
no Ministério Público de 
Minas Gerais contra Oo 
jogador. O grupo pediu 
ao órgão que abra uma 
ação penal pública por 
incitação do preconceito 

e discriminação homo- 
transfóbica. Solicitou 
ainda uma indenização 
por dano moral coletivo 

a partir de R$ 50 mile a 
exclusão das postagens 
homofóbicas das redes 
de Maurício. Também 
notificou o Facebook 

para pedir uma reunião 

a fim de tratar das pu- 

blicações do atleta no 
Instagram. 

Renan Quinalha, es- 
critor e professor de 
Direito da Universidade 

Federal de São Paulo 
(Unifesp), acredita que 

houve sim “discrimina- 
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ção de um coletivo que 
está protegido pela lei” e 
que o episódio merece 
ao menos uma apura- 
ção por parte do MP 
que decidirá então se 
apresenta uma denúncia 
contra Maurício. Mas 
não apostaria em uma 

condenação neste caso. 
"A iniciativa é impor- 

tante, porque precisa- 

mos que (o episódio) 
seja apurado. Mas não 
temos uma Justiça enga- 

jada, ainda precisamos 
evoluir muito nesse sen- 

tido”, argumenta o advo- 
gado. “Nosso sistema 
é punitivista com quem 
é preto, pobre, mora na 
periferia e pratica crime 

contra o patrimônio. Não 
há tradição em apurar ra- 
cismo, homofobia... Tira- 
se a gravidade da con- 

duta dizendo que era 

uma brincadeira, que a 

ideia era se defender... 

Maurício Souza foi dispensado pelo Minas Tênis após comentários homofóbicos. 

Quando é racismo, que é 
inafiançável, classificam 
por injúria. E acabam 
não punindo.” 

Não existe uma tipi- 

ficação penal no Brasil 
específica para homofo- 
bia. Mas, em 2019, o Su- 
premo Tribunal Federal 

equiparou esse crime ao 

de racismo. Daí a com- 
paração de Quinalha. 

E outra decisão do 
próprio STF, já na se- 
mana passada, pode 

mudar a perspectiva de 
punição em episódios 
semelhantes no longo 
prazo. Por 8votos a 1, os 

magistrados decidiram 
que o crime de injúria 
racial pode ser equipa- 
rado ao de racismo e ser 
considerado imprescri- 
tível, ou seja, passível 
de punição a qualquer 

tempo. 
"Essa decisão levará 

um tempo a ser assimi- 

lada. Pode ser o início de 
uma mudança de enten- 
dimento, porque é raro 
vermos casos de con- 

denação por racismo no 
Brasil. Mas isso leva 
tempo”, pondera Quina- 
lha. 

Enquanto os parla- 

mentares recorrem a 
Justiça, parte da popula- 
ção ainda trata as críticas 
de Maurício sobre o novo 
Super-Homem, que será 
bissexual na nova leva 

de quadrinhos, como “li- 
berdade de expressão”. 

“Não podemos dizer 

que uma opinião que 

atinge a humanidade de 
outra pessoa ou grupo 
é uma simples opinião. 
Não é. Ela é uma medida 
ofensiva ou criminosa”, 

argumenta Onã Rudá, 
fundador da Canarinhos, 
um coletivo nacional de 
torcidas LGBTQIAP+-. 
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Extinção das abelhas pode 

pesar de ser o mel a pri- 

meira coisa que vem à ca- 
beça quando pensamos em 
abelhas, na realidade, ele não é 
a maior contribuição desses in- 
setos para a nossa alimentação. 
O café, a maçã, o maracujá e 
até a soja são beneficiados pe- 
las polinizadoras. 

Existem também outros es- 
tereótipos sobre esses animais. 
Já assistiu ao filme “Bee Movie - 
A História de uma Abelha”? Na 
vida real, a estrutura da colmeia 
não é como a retratada. Para 
começar, quem faz todo o tra- 
balho nessa “sociedade” são as 
fêmeas. Elas coletam o néctar, 
o pólen e produzem o mel. 

Cabe aos machos, conhe- 
cidos como zangões, apenas 
copular com a abelha rainha 
para a reprodução, explica Di- 
ego Moure, pesquisador sênior 
da AgroBee. 

As abelhas mostradas no 
filme são de uma espécie que 
não é majoritária no Brasil, a 
Apis Mellifera. No país, as 
abelhas solitárias, que não for- 
mam colônias, são mais nume- 
rosas. Elas também não produ- 
zem tanto mel, pois isso depen- 

deria da agrupação e formação 
de colmeias. 

Independente de a qual es- 
pécie pertencem, as abelhas 
são muito importantes para a 
produção de alimentos. Alguns 
agricultores buscam alugar col- 
meias para atraí-las para a la- 
voura. Um outro caminho é a 
preservação da mata nativa da 
região. 

Não é tudo mel 
Metade das plantas com flo- 

res depende completamente de 
polinizadores para sobreviver, 

apontou um estudo feito por 
pesquisadores da Universidade 
de Stellenbosch, na Africa do 
Sul. São cerca de 1.750 es- 
pécies de todos os continentes. 
Desta categoria, as abelhas são 
protagonistas. 

Elas são responsáveis por 
até 80% das plantas cultivadas 
presentes na nossa alimenta- 

ção, apontou a pesquisa da Pla- 
taforma Brasileira de Biodiver- 

sidade e Serviços Ecossistêmi- 
cos (BPBES, sigla em inglês) e 

da Rede Brasileira de Interações 
Planta-Polinizador (REBIPP). 

Para alguns plantios, como 
o maracujá, elas são essenci- 
ais. Para outros, como o café, 
elas proporcionam aumento da 
qualidade, com melhor sabor e 
nutrientes, e da produtividade, 
explica Márcia Maués, pesqui- 
sadora da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Em- 
brapa) Amazônia Oriental. 

Quanto mais fertilizado é um 
fruto, melhor o seu desenvolvi- 
mento, gerando, por exemplo, 
uma maçã maior. As abelhas 
fazem essa fertilização quando 
vão coletar o pólen 

Existem 2 ganhos ao usar 
abelhas nas lavouras: o direto, 
que é a melhora do produto ofe- 
recido; o indireto, quando ou- 
tros setores agrícolas são bene- 
ficiados, como a pecuária, de- 
vido à qualidade da soja usada 
na ração. 

Por causa disso, existe um 
movimento para que estes 

insetos sejam reconhecidos 
como um insumo agrícola, 
assim como os pesticidas e 
fertilizantes são, aponta Márcia. 

Alugando 
abelhas 

Uma das formas de atrair 
abelhas para a plantação é re- 
alizando o aluguel de colmeias. 
Contudo, para isso, é impor- 
tante saber quais abelhas ferti- 
lizam o cultivo específico. 

Como estes insetos que se 
agrupam são da família Apis 
Mellifera, que não é nativa do 
Brasil, eles só conseguem fe- 
cundar flores que também são 
exóticas, como a soja e a maçã, 
explica Márcia. 

A ideia do aluguel é conectar 
apicultores e produtores. En- 
tão, o agricultor paga o criador 
para enviar colmeias para a sua 
lavoura durante o período de flo- 
ração. Depois, as abelhas vol- 
tam para o apicultor. 

No cultivo da soja, por exem- 
plo, as polinizadoras ficam por 
mais de 20 dias e o custo de 
cada colmeia pode sair até R$ 

80, informa Diego Moure da 
AgroBee. 

Este trâmite precisa ser feito 
com extrema segurança para 
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definir o futuro da alimentação. 
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Os insetos melhoram a qualidade e a produtividade das lavouras. 

não machucar a abelha e a es- 
trutura da colmeia, relata Ka- 
tia Aleixo, bióloga consultora da 
Associação Brasileira de Estu- 
dos das Abelhas (A.B.E.L.H.A.) 

Para participar do setor de 
aluguéis, os agricultores preci- 
sam estar cadastrados na de- 
fesa agropecuária dos seus es- 
tados. Em cada movimentação 
de colmeia, é necessário fazer 
a emissão do Guia de Trânsito 
Animal (GTA), para atestar que 
elas estão adequadas para se- 
rem transportadas de um lugar 

para outro. 
Entre os motivos para a pos- 

sível extinção das abelhas, se- 
gundo Katia, estão: as mudan- 
ças climáticas, que alteram os 
períodos de chuva e floração 
das plantas; o desmatamento, 
queimadas e expansão das ci- 
dades, que diminuem o habitat 

natural desses animais; a disse- 
minação de doenças e espécies 
invasoras; e O uso incorreto de 

defensivos agrícolas. 

Sem abelhas, 
sem comida? 
Apesar de ser muito comum 

vermos nas redes sociais que se 

as abelhas forem extintas não 
conseguiremos plantar alimen- 
tos, isso é um mito. O que ha- 
verá é uma drástica diminuição 
na oferta e na qualidade dos cul- 
tivos, explicam as especialistas. 

A bióloga Katia afirma que 
plantações como o arroz, o trigo 
e a cana-de-açúcar são poliniza- 

das pelo próprio vento, por isso, 
continuariam existindo mesmo 
em um universo sem abelhas. 

Contudo, a acerola, a maçã, o 
café, por exemplo, poderiam ser 
extintos. 

“Tem plantas que não pro- 

duzem nada sem polinização.O 
açaí, uma palmeira que ocorre 
nas margens do rio e vem sendo 
cultivada em terra firme por 
meio de cultivares, é visitado 
por mais de 200 espécies de in- 
setos”, conta Márcia. 

E apesar de a ficção apre- 

sentar abelhas robóticas que 
seriam capazes de realizar esse 
processo, a pesquisadora não 

acredita que isso se aplicaria na 
realidade. 

“Não dá para substituir as 
abelhas. Você tem os forma- 
tos das flores, na maioria das 
plantas varia bastante. A cas- 

tanheira, por exemplo, tem uma 
flor que é fechada, os recursos 
florais protegidos”, diz. 

Isso porque as flores e as 

abelhas foram evoluindo con- 

juntamente ao longo dos anos, 
se tornaram proporcionais. 

Há também a possibilidade 
do próprio agricultor fazer a po- 
linização colocando o próprio 
dedo nas flores, como ocorre 
com o maracujá. Mas, a pes- 
quisadora da Embrapa explica 
que isso leva o triplo do tempo, 
sendo apenas um amenizador e 
não um substituto. 
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Alimentação barata e saudável: como 

ma alimentação ba- 
lanceada possui fun- 

ção vital na manutenção 
e na proteção da saúde 
física e mental, incluindo 
a prevenção de doenças. 
Mas a disparada nos pre- 
ços das carnes e de outros 
alimentos nos últimos me- 
ses dificultou o acesso de 
grande parte da população 
a uma variedade maior de 
ingredientes. 

Contudo, mesmo gas- 
tando pouco, ainda é pos- 
sível manter uma alimen- 
tação equilibrada. “Existe 

um mito muito presente no 

pensamento da população 
que diz que comida saudá- 
vel tende a ser mais cara e 
que comer de maneira sau- 
dável está relacionado a 
consumir alimentos de alto 
valor ou de difícil acesso”, 
comenta Irani Gomes dos 
Santos Souza, coordena- 
dora do curso de gradu- 
ação em nutrição da Fa- 
culdade Santa Marcelina. 
“Se considerarmos que a 
alimentação saudável está 
relacionada ao consumo 
de alimentos pouco pro- 
cessados, de preferência 
in natura, da safra e de 
melhor acesso, consegui- 

remos ter comida saudável 
e mais barata”. 

Confira algumas dicas 
para uma alimentação ba- 
rata e balanceada: 

1. Planejamento 

Economizar | significa 
planejar bem as refeições, 
evitando o desperdício e 
otimizando o uso dos in- 
gredientes de acordo com 
a durabilidade. A organi- 
zação também ajuda na 
criação de cardápios mais 
equilibrados e saudáveis. 

2. Frutas, verduras e 

legumes da estação 

"Uma dica boa é sem- 
pre se informar sobre quais 
frutas são as da estação, 
pois elas são encontradas 
com um preço mais aces- 
sível. Em outubro é pos- 
sível achar com mais faci- 
lidade abacaxi, acerola, ja- 
buticaba, laranja, manga, 
maçã, tangerina”, explica 
o nutricionista Rogério Oli- 

veira. "É importante ficar 
de olho nos alimentos do 
mês, pois eles costumam 
ter um preço melhor e são 
opções para dar uma mes- 
clada sem enjoar ou deixar 
de ingerir nutrientes impor- 
tantes”, completa. 

3. Opte por 
alimentos 

naturais 

O ideal é sempre op- 
tar por alimentos naturais 
e evitar o consumo de ul- 
traprocessados, como be- 
bidas açucaradas, salgadi- 
nhos, carnes processadas, 
chocolates e sopas instan- 

tâneas. “Escolha alimen- 
tos in natura, como fru- 
tas, legumes e verduras, 
ou ainda alimentos pouco 
processados, como car- 
nes magras, seja branca, 
seja vermelha, feijões, ma- 
carrão, arroz, leite e seus 
derivados — desde que não 
sejam carregados em gor- 
dura e sal”, indica Irani. 

4. Proteinas 

alternativas 

Mesmo com a dispa- 
rada nos preços das car- 
nes durante a pandemia, 
é de grande importância 
se manter atento ao con- 
sumo de proteínas. São 
elas as responsáveis pelas 
estruturas e formação das 
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Entre as orientações, estão evitar alimentos ultraprocessados e esco- 

ter um bom cardápio gastando pouco. 
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lher sempre os ingredientes in natura. 

células, que, por sua vez, 
são responsáveis por to- 
dos os nossos processos 
vitais. “Alimentos de ori- 
gem vegetal ricos em pro- 

teíÍna são todos os tipos 
de feijões, como lentilha, 
soja, grão de bico, ervi- 
lha, entre outros. Para evi- 

tar anemia, podemos pen- 

sar nas verduras verde es- 
curas, feijões consumidos 
junto a alimentos ricos em 
vitamina C para potencia- 
lizar a absorção do ferro, 
como a mexerica e a la- 
ranja, por exemplo”, ex- 
plica a professora. 

De acordo com Rogé- 
rio, é possível consumir 
carnes mais baratas, como 
peito de frango, sardinha e 
ovos. Comprar no atacado 
e, por exemplo, ovos na 

granja, também pode ba- 
ratear. 

5. Cozinhe em 

casa 

Outra excelente estraté- 
gia que pode auxiliar no 
consumo de alimentos de 

melhor qualidade nutricio- 
nal e mais baratos, é evitar 
comer fora de casa. “No 

entanto, ainda assim preci- 
samos tomar cuidado com 

os alimentos que compra- 
mos para produzir nos- 
sas refeições. Evite con- 
dimentos industrializados, 
alimentos gordurosos, ou 
ricos em sal e açúcar”, 
alerta a professora. 

6. Alimentos 
integrais 

Apesar de ainda exis- 
tir certa resistência da po- 
pulação ao consumo de 
alimentos integrais, eles 
são mais indicados porque 
preservam melhor a inte- 
gridade de seus nutrien- 
tes, os tornando mais nutri- 
tivos. Ao contrário do que 
parece, podem ser ainda 
mais baratos do que suas 

versões comuns. “O valor 
do custo do alimento não 
pode ser medido apenas 
no valor apresentado na 
prateleira. O que quero di- 
zer com isso é que o custo 
do arroz integral pode ser 
maior, porém no seu prato 
estará em menor quanti- 
dade e trará maior sacie- 
dade. Então, na verdade, 
sairá mais barato pois a 
pessoa consumirá menos 
— além de receber mais be- 
nefícios a saúde”, finaliza 
Irani. 
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ra para ser um dos dias mais 
felizes da vida de Jim Mc- 

Cants. Mas ele tem sentimen- 
tos contraditórios quando se lem- 
bra da formatura do filho mais 
novo. Ao sentar ao lado da es- 
posa, Cathleen, no auditório da 
escola, perto de Dallas, no Texas, 

nos Estados Unidos, veio o susto. 
"Ela me perguntou: “Você 

está se sentindo bem?”, conta 
Jim. "Eu disse: 'Sim, estou bem, 
por quê?” “Teu rosto está ama- 
relo, teus olhos estão amarelos, 
você parece muito mal”, ela res- 
pondeu.” "Quando olhei no espe- 
lho, levei um choque.” 

Foi chocante, em parte, por- 
que Jim, na época com 50 anos, 
estava se esforçando para adotar 
um estilo de vida mais saudável 
e perder peso, cuidando da ali- 

mentação e praticando exercícios 
físicos regularmente. 

"Meu pai enfartou aos 59 anos 
e não sobreviveu”, diz. "Ele dei- 

xou de viver vários momentos 
com a gente e eu estava determi- 
nado a fazer de tudo para me cui- 
dar da melhor maneira possível, 
para não perder nada.” 

Mas, logo após a formatura 
do filho, Jim foi internado com 
suspeita de lesão hepática. 

Investigando o 
problema 

Na tentativa de identificar a 

causa da lesão, os médicos des- 
cartaram imediatamente o álcool. 

"Nos últimos 30 anos, talvez 
eu tenha tomado seis latas de cer- 

veja por ano, nada de vinho. En- 
tão, o álcool não estava muito pre- 
sente na minha vida”, conta Jim 
McCants. 

Também afastaram a hipótese 
de ter sido provocada por algum 
medicamento - ele não estava to- 
mando nenhum na época - ou por 
cigarro, uma vez que ele nunca foi 
fumante. 

"Então, meu hepatologista 
perguntou: 'E suplementos sem 
receita?".” 

Como parte do seu projeto 
saúde na meia-idade, Jim come- 
çou a tomar um suplemento de 
chá verde — ele tinha ouvido dizer 
que ajudava na prevenção de do- 
enças cardíacas. 

A popularidade destes suple- 
mentos tem crescido. Eles são 

vendidos na internet e anuncia- 
dos como produtos com benefi- 
cios antioxidantes, suposta capa- 

cidade de ajudar a perder peso e 
prevenir o câncer. 

"Eu me sentia bem”, lembra 
Jim, que mora em Prosper, no 
norte de Dallas. "Andava ou cor- 

ria de 30 a 60 minutos, durante 
cinco ou seis dias por semana.” 

Ele trabalhava como gerente 
de finanças, mas queria mudar 

de profissão e estava fazendo um 
treinamento para ser médico as- 
sistente. "Eu estudava duas ou 
três disciplinas à noite e nos fins 
de semana”, relembra. 

O pior dos 
cenários 

Jim estava tomando o suple- 
mento de chá verde havia dois ou 
três meses quando ficou doente. 
De acordo com o prontuário, essa 
é a causa presumida de sua lesão 
no fígado. 

"Foi chocante porque eu só 
tinha ouvido falar sobre os bene- 
fícios. Nunca soube de nenhum 
problema”, completa. 

Após ser internado, Jim fi- 
cou aguardando os resultados de 
uma série de exames para deter- 
minar a gravidade da lesão. 

Assim, cerca de três semanas 
após sua esposa perceber que 
ele não estava bem, uma das mé- 
dicas deu a notícia que ele temia: 
"Você precisa de um transplante 
de fígado. Tem que ser rápido. 
Você tem dias —- nem uma semana 

“Tudo isso parecia muito som- 

brio para mim. E ficou cristalizado 
o que é realmente importante na 
vida. Eu não estava pensando em 
projetos do trabalho. E sim em 
várias pessoas que eram impor- 
tantes para mim por razões dife- 
rentes.” 

Por que o suplemento de chá 
verde pode ser prejudicial, em de- 
terminadas doses, para algumas 
pessoas? 

Os cientistas não sabem ao 
certo. Como o chá verde é con- 
sumido há milhares de anos, os 
suplementos — que são sua forma 
concentrada —- são regulamenta- 
dos nos EUA e na Europa como 
alimentos, e não medicamentos. 

Isso significa que não são ne- 
cessários testes de segurança es- 

caverna oras - o sus 

Como um suplemento alimentar 
colocou um homem de 50 anos 
na fila do transplante de figado. 

Reprodução 

Suplementos vendidos sem receita podem representar risco à saúde. 

pecíficos e, portanto, a perspec- 
tiva científica de como podem afe- 
tar nossa saúde é inconclusiva. 

"Se você toma quantidades 
pequenas de chá verde, não tem 
problema”, diz o professor Her- 

bert Bonkovsky, diretor de cuida- 
dos com o fígado da Escola de 
Medicina da Universidade Wake 
Forest, na Carolina do Norte, que 

acompanha lesões relacionadas 
a suplementos de chá verde há 
quase 20 anos. 

A preocupação gira em 
torno de um | ingrediente 
potencialmente tóxico  cha- 
mado epigalocatequina-3-galato 
(EGCG), composto natural com 
propriedades antioxidantes mais 

abundante no chá verde, as 
catequinas. 

E provável que haja uma série 
de fatores que podem deixar um 
indivíduo suscetível às ameaças 

do EGCG, incluindo a genética, 
e a forma como os suplementos 
são usados. 

“Normalmente, as pessoas 

tomam esses extratos de chá 
verde para tentar perder peso, en- 

tão, muitas vezes estão sem co- 
mer”, explica Bonkovsky. 

"Nós sabemos, a partir de 
estudos realizados com animais, 
que animais em jejum absorvem 
um percentual muito maior de ca- 
tequina do que animais bem ali- 
mentados. Pode haver outros fa- 
tores relacionados a medicamen- 

tos, outros produtos químicos e 
consumo de álcool, que também 

são importantes fatores de altera- 
ção.” 

No dia seguinte em que foi in- 
formado sobre a necessidade do 
transplante, Jim recebeu a notí- 

cia de que haviam encontrado um 
doador. "Fiquei radiante. O te- 
lefonema me deu esperança de 
que haveria algo positivo no fim 
de tudo”, diz ele. 

O transplante de fígado sal- 
vou a vida de Jim. Mas, quatro 

anos depois, ele ainda tem sérios 
problemas de saúde, incluindo 
uma doença renal que pode de- 
mandar hemodiálise e um trans- 
plante no futuro. 

Ele consulta o hepatologista e 
o nefrologista duas vezes por ano 
e convive com uma dor abdomi- 
nal crônica. 

“Minha vida antes era muito 

ativa. Agora é bem mais sedentá- 
ria e luto contra a fadiga”, conta. 

É uma "tremenda bênção”, nas 
palavras dele, que seus chefes o 
autorizem a trabalhar de casa. 

"As vezes eu preciso deitar 

por 20 ou 30 minutos durante o 
dia. Apenas aviso meu gerente 
para ele saber que vou ficar of- 
fline, e depois eu volto.” 

Jim está processando a em- 
presa americana Vitacost, que 

vende o suplemento de chá verde 
que ele tomava. "Espero que eles 
tomem a decisão de colocar uma 

advertência bem grande no ró- 
tulo do produto e no site, para 

que as pessoas saibam antes de 
comprá-lo”, diz ele. 
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Pele oleosa, seca ou com espinhas: 
3 máscaras de beleza fáceis e 

rápidas para você testar em casa. 
Reprodução 

áscaras de beleza ca- 
M seiras podem ser um 

pouquinho questionáveis. 
Realisticamente, a não ser 

que você esteja usando 
receitas com ingredientes 
simples e pouco abrasivos, 

você provavelmente está 
causando mais danos à sua 
pele do que benefícios — 
nada de limão e bicarbo- 
nato de sódio, por favor! 

Mas isso não quer di- 

zer que todas as máscaras 
caseiras são ruins, apenas 

que você deve saber quais 
as mais seguras para testar. 
Para te ajudar, separamos 

3 máscaras caseiras, com 
ingredientes suaves e natu- 

rais como aloe vera, mel e 

abacate. Confira! 

Para pele oleosa 

Sabe o problema com 

máscaras caseiras para 
pele oleosa”? Elas tendem a 

ser feitas com ingredientes 

que ressecam e danificam 

demais a barreira cutânea, 
e acabam causando mais 

danos do que benefícios. 
Mas essa aqui usa apenas 

dois ingredientes -— clara 

de ovo e aloe vera — que 

absorvem o excesso de 

óleo sem destruir a sua 
pele. 

Ingredientes: 1 clara de 
ovo; 2 colheres de sopa de 

aloe vera. Misture os ingre- 

dientes, aplique no rosto, 

espere 10 minutos e depois 

enxágue. 
Se você tá em dúvida, a 

gente conta que a clara do 
ovo contém um antibacteri- 
cida natural que pode aju- 

dar a manter os poros de- 

sentupidos e absorver o ex- 

cesso de óleo — não, não vai 
funcionar tão bem quanto 

um tratamento clinicamente 

testado e formulado, mas 

mal também não vai fazer, 
né? A não ser que você 
seja alérgico a ovos. E o 
aloe vera, claro, é um clás- 
sico para acalmar e hidratar 

a pele. 

Para pele seca 

Se você tem pele seca, 
já sabe que a maioria dos 
tratamentos envolve óleos 
densos que podem entupir 

e muito os poros se você 
tem tendência a acne. É 

Nem todas as máscaras caseiras são ruins, apenas que você deve saber quais as mais seguras para testar. 

por isso que essa receita 

funciona tão bem - sem 

contar que são apenas dois 

ingredientes e é superfácil 
de fazer em casa, né? 

Ingredientes: 1/2 avo- 
cado (aquele abacate me- 

nor) amassado; 1 colher de 

sopa de mel. Misture os 

dois ingredientes, espalhe 
por todo o rosto e depois 

enxágue após 10 (ou 15, ou 
20... pode escolher!) minu- 

tos. 

Avocados são cheios de 

ácidos graxos, que ajudam 
a acalmar e restaurar a bar- 
reira cutânea da pele, en- 
quanto o mel é um hi- 
dratante natural com pro- 

priedades adstringentes (e 
pode ser usado até para 
acne e peles inflamadas 

sem ressecar demais ou ir- 

ritar a pele). 

Para pele com 
acne 

Quando se tem proble- 
mas com acne, não existe 

tratamento milagroso — mas 

uma máscara caseira na- 

queles dias em que a pele 

e as espinhas estão espe- 

cialmente inflamadas pode 

ajudar a pele a se recuperar 

e regenerar mais rápido. 
Ingredientes: 1 colher 

de sopa de aloe vera; 1 

gota de óleo de melaleuca. 
Misture os dois ingredien- 

tes, aplique no rosto limpo 

e seco por 10 minutos e 

depois enxágue de forma 
abundante. Lembre-se de 

hidratar a pele após usar a 
máscara caseira. 

Um detalhe importantís- 
simo: sozinho, o óleo de 
melaleuca —- que é natu- 
ralmente antibactericida e 
ajuda a combater a acne — é 
forte demais para aplicar na 

sua pele (mesmo que seja 

apenas em cima da espi- 

nha, ele pode literalmente 

queimar a sua pele se não 

estiver diluído em água o 
suficiente). Mas essa é a 
parte boa: as propriedades 

hidratantes e calmantes do 

aloe vera ajudam a equi- 

librar os potenciais efeitos 

do óleo de melaleuca na 
pele! 
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Microsoft quer entrar no metaverso 

REPORTAGEM - O Sul 

com avatares 3D no Teams. 
arece que o futuro da co- 

P municação humana ga- 

nha novos contornos após 

o grande anúncio do Face- 

book (agora Meta) na se- 

mana passada. Nesta terça- 

feira (2), foi a vez da Mi- 

crosoft divulgar a chegada 

de avatares 3D ao Teams, 

um passo para o desen- 

volvimento do metaverso da 

companhia. Deste modo, 

os usuários poderão mar- 

car reuniões remotas envol- 

vendo personagens virtuais 

em substituição ao uso tradi- 

cional da câmera. O anúncio 
ocorreu durante o evento lg- 

nite 2021. 

De acordo com o site Te- 

chCrunch, os avatares in- 

tegram o recurso chamado 

Mesh for Teams, idealizado 

para oferecer ambientes de 

trabalho em realidade virtual 

e realidade aumentada, não 

só para Oo software de reu- 
niões, mas também para ou- 

Netflix lança jogos de celular 
para assinantes no Android. 

Netflix lançou global- 

A mente nesta terça-feira 

(2) jogos para celular para 

assinantes com dispositivos 

Android, explorando novos 

caminhos conforme a com- 

petição acirrou no terreno 

doméstico do pioneiro ser- 
viço de streaming de vídeo. 

Os usuários só precisarão 
de uma assinatura do Netflix 

para jogar esses jogos e não 

haverá taxas adicionais ou 

compras no aplicativo, disse 

a empresa. 

Oferecer jogos gratuita- 
mente para os assinantes 

atuais ecoa a estratégia que 

a Netflix usou ao mudar de 

um negócio de DVDs por cor- 

Divulgação/Microsoft 

mem So Voss 

gira, tra nem 

That's great, rom in Sosa 

go 

Microsoft Teams terá reuniões virtuais em ambientes 3D. 

tras ferramentas de produtivi- 

dade da companhia, posteri- 

ormente. 
Para acessar a ferra- 

menta, o usuário pode uti- 
lizar um smartphone, óculos 
VR de terceiros ou o Holo- 
Lens, dispositivo da Micro- 

soft com recursos de reali- 

dade mista. Segundo John 
Roach, CTO da divisão de 
serviços digitais da empresa, 

o recurso foi “projetado para 

reio para streaming de fil- 

mes. 

Sua mudança para jo- 

gos foi anunciada em ju- 
lho, quando a empresa en- 

frentou uma forte desacelera- 

ção em novos clientes após 
anos de rápida expansão, 

um boom alimentado pela 

pandemia da Covid-19 em 

2020 e uma competição acir- 

rada de empresas como Dis- 

ney + e HBO Max. 
A Netflix já apresentou 

seus jogos como “Stranger 
Things: 1984”, "Stranger 

Things 3: The Game”, “Card 
Blast”, "Teeter Up” e "Shoo- 

ting Hoops” no Android para 

assinantes da Netflix na Es- 

tornar as reuniões online 

mais pessoais, envolventes 
e divertidas.”. 

Desta forma, como as 

imagens oficiais divulgadas 
indicam, o usuário do Te- 
ams poderá realizar uma reu- 
nião em um ambiente total- 

mente virtual em 3D ou apa- 

recer em uma reunião tradi- 

cional por câmera com o seu 
avatar, no lugar de sua ima- 

gem pessoal, enquanto ou- 

Reprodução 

tras pessoas interagem nor- 

malmente. 

Neste primeiro momento, 

os avatares podem pegar 

emprestado a voz do partici- 

pante e reagir com os mes- 

mos movimentos da boca 

enquanto a pessoa fala. No 

futuro, a Microsoft quer utili- 

zar a câmera para que o de- 

senho possa repetir os movi- 

mentos da cabeça, acompa- 

nhando também as expres- 

sões faciais do próprio usuá- 
rio. 

A apresentação deixou 

claro que a proposta da Mi- 

crosoft é criar o seu próprio 

metaverso. “Pense no me- 

taverso como uma nova ver- 

são - ou uma nova visão 

— da internet, onde as pes- 

soas se reúnem para se co- 

municar, colaborar e com- 

partilhar com presente virtu- 

almente em qualquer dispo- 

sitivo.”, concluiu Roach. 

Em setembro, Netflix comprou estúdio de games para criar jogos 
próprios. 

panha, Itália e Polônia. 
A gigante do streaming 

também comprou o criador 

de videogames Night School 

Studio em setembro e lançou 

cinco títulos de jogos para 

celulares em mercados euro- 

peus selecionados. 
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Leilão de obras de Picasso 
arrecada 600 milhões de reais. 

Reprodução 

o mês em que Pa- 
blo Picasso comple- 

taria 140 anos, a venda 

de 11 obras do pintor es- 

panhol arrecadou 109 mi- 

lhões de dólares (cerca de 
600 milhões de reais) em 

um leilão realizado no úl- 
timo dia 23, pela tradiício- 

nal Sotheby's, em Las Ve- 

gas, nos Estados Unidos. 

A principal peça do 

leilão foi um retrato da 

musa e amante do pin- 

tor, Marie-Thérêse Wal- 
ter, chamado "Femme au 

béret rouge-orange” (Mu- 
lher com boina laranja- 
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“APP 

No mês em que Picasso completaria 140 anos, a venda de obras do 
pintor arrecadou US$ 109 milhões. 

avermelhada). Na década 
de 30, ela inspirou diver- 

sos trabalhos de Picasso. 

A obra tinha cotação 

inicial entre 20 dólares e 

30 milhões de dólares, 

mas finalizou sendo ven- 

dida por 40,48 milhões de 

. 67 

dólares. Foi feita em 1938, 
quando o pintor espanhol 

já tinha uma nova musa, a 
fotógrafa Dora Maar. 

Dois retratos famosos 

de Picasso produzidos 

nos últimos anos de vida 
do pintor - "Homme et en- 

fant” e "Buste d'homme” 

alcançaram valores igual- 
mente expressivos — 24,4 

milhões de dólares e 
9,5 milhões de dólares, 
respectivamente. Outras 

obras vendidas no leilão 
incluem cerâmicas, traba- 
lhos em papel e naturezas 

mortas. 

Moto voadora é exibida em 
circuito de corrida no > Japão. 

enas de filmes de fic- 

C ção científica podem 
estar mais perto de se tor- 

nar realidade graças ao 

desenvolvimento de mo- 
tos voadoras. A empresa 

japonesa A.L.l. Technolo- 

gies demonstrou o funci- 
onamento de uma hover- 

bike bem ao estilo de Star 
Wars num circuito de cor- 

rida perto de Tóquio. 
O projeto batizado de 

XTurismo está em desen- 
volvimento desde 2017 e 

tem funcionamento seme- 

lhante à tecnologia de um 
drone, porém, com des- 
locamento mais perto do 

solo. A moto tem pouso 

e decolagem vertical, au- 
tonomia de apenas 40 mi- 

nutos e pode atingir a ve- 

locidade de 100 km/h, de 
acordo com os dados da 

fabricante. 

A hoverbike pesa cerca 

de 300 kg e é construída 
com seis hélices, sendo 
duas onde ficariam as ro- 

das e quatro nas pontas, 

servindo de equilíbrio e 
sustentação. O protótipo 
é um híbrido formado por 
um motor à combustão 
padrão e quatro elétricos. 

A startup A.L.l. Tech- 

nologies tem como princi- Lo 

pais investidores a Mitsu- 

bishi Electric e a Kyocera, 

o que tende a dar credi- 

bilidade ao projeto. Este 

primeiro modelo, mesmo 

ainda não sendo sufici- 

ente para longos cami- 

nhos, está sendo vendido 
por US$ 680 mil, cerca de 
R$ 3,9 milhões pela cota- 
ção atual do dólar. 

Em outubro, uma outra 

Reprodução 

E. 
e — 

a Ea 
Primeiras unidades já estão em e erre no Japão. 

moto voadora foi anunci- 
ada pela empresa Jetpack 

Aviation, com lançamento 

previsto para 2023. Dife- 

rentemente da XTurismo, 

este é um projeto que 
ainda não saiu do papel, 

mas promete atingir a ve- 

locidade de 240 km/h e 
tem preço previsto de R$ 

380 mil (R$ 2,1 milhões). 

Sua construção tam- 

bém é diferente, pois a 

Speeder da Jetpack Avia- 

tion é formada por quatro 

motores turbojato para a 

propulsão com ângulo va- 

riável, para que o piloto 

possa manter o equilíbrio 

e o domínio da máquina. 
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m problema com o ba- 
UÚ nheiro a bordo da cápsula 
Crew Dragon da SpaceX vai 
deixar um grupo de quatro as- 
tronautas sem opção de ba- 
nheiro. 

Na viagem de volta da Esta- 
ção Espacial Internacional que 
farão este mês, esses tripulan- 
tes terão de usar “roupas ín- 
timas” para contornar o pro- 
blema, segundo contou a re- 
pórteres Steve Stich, gerente 
do Programa de Tripulação Co- 
mercial da Nasa. 

A SpaceX descobriu pela 
primeira vez um problema com 

o banheiro de sua nave es- 
pacial no mês passado, en- 
quanto inspecionava uma cáp- 
sula Crew Dragon diferente da 
normalmente usada. 

A empresa percebeu que 

um tubo usado para canalizar 

a urina para um tanque de ar- 
mazenamento descolou e es- 

tava deixando uma poça suja 
escondida sob o piso da cáp- 
sula. Foi uma descoberta que 
afetou todas as três espaçona- 

ves que a empresa opera. 
A Nasa não disse quanto 

tempo os quatro astronautas 

-— Shane Kimbrough e Megan 
McArthur da Nasa, o astro- 
nauta francês Thomas Pesquet 
da Agência Espacial Europeia, 
e Akihiko Hoshide do Japão — 

terão de ficar a bordo da cáp- 
sula Crew Dragon, de quatro 
metros de largura, com um ba- 
nheiro inoperável. 

Até agora, apenas duas es- 
paçonaves Crew Dragon retor- 
naram da ISS com pessoas a 
bordo — a primeira viagem de 
volta durou 19 horas, enquanto 

a segunda levou apenas seis. 
A duração da viagem de- 

pende de vários fatores, in- 
cluindo a dinâmica orbital e o 
clima. “Estamos sempre tra- 
balhando para reduzir o tempo 
do desencaixe da estação es- 
pacial até o pouso e é isso que 
faremos com este voo”, acres- 
centou Stich. 

O problema no banheiro da 

Crew Dragon surgiu durante 
a missão Inspiration4 da Spa- 
ceX em setembro, que trans- 
portou quatro pessoas na pri- 

meira missão exclusivamente 
turística à órbita, que durou três 
dias. 

Jared Isaacman, o coman- 

dante e financiador da missão 
Inspiration4, como foi batizada, 
disse ao CNN Business no mês 
passado que um alarme dis- 
parou durante a missão, aler- 

tando a tripulação sobre uma 
avaria no ventilador do ba- 
nheiro. 

Segundo seu relato, ele 
e seus companheiros de via- 
gem tiveram que trabalhar com 
controladores da SpaceX no 
solo para resolver momentane- 

amente o problema. 
O incidente não causou 

nenhum problema sério para 
a equipe da missão Inspira- 
tion4, nem houve qualquer va- 

zamento de fluidos corporais 
dentro da cápsula. Mas, de- 
pois que a tripulação do Inspi- 
ration4 voltou à Terra, a Spa- 
ceX desmontou sua espaço- 
nave para verificar o que pode- 
ria ter dado errado. 

“Um tubo foi desconec- 
tado do tanque para armazena- 
mento de urina”, informou Wil- 
liam Gerstenmaier, ex-diretor 
da Nasa que agora trabalha 
como chefe de garantia de mis- 
são da SpaceX. “Com isso, a 
urina foi desviada para O sis- 

tema de ventilação em vez de 
ir para o tanque”. 

Vulnerabilidades como 
essa podem surgir mesmo 

após as espaçonaves realiza- 
rem todos os voos de teste ne- 

cessários, serem examinadas 
e aprovadas, e até mesmo exe- 
cutarem missões completas. 

Sem gravidade 
Ventiladores são usados 

em banheiros de espaçonaves 
para criar sucção e controlar 

o fluxo de urina porque, no 
ambiente de microgravidade 
do espaço, os resíduos podem 

caverna oras - o sus 

Com vazamento em banheiro 
da SpaceX, astronautas terão 
que usar roupas especiais. 

Divulgação/SpaceX 

setembro. 

ir (e vão) para todas as direções 
possíveis. 

No caso em particular, a 
tripulação da Inspiration4 não 
percebeu nenhum excremento 

flutuando ao redor da cabine 
porque o vazamento ainda es- 
tava relegado a áreas vedadas 
sob o piso, disse Gerstenmaier. 

A SpaceX está trabalhando 
para limpar e corrigir o pro- 
blema na espaçonave Inspira- 

tion4, que é chamada de Resi- 
liência. 

Uma nova cápsula da Crew 
Dragon, batizada de Endu- 
rance e programada para levar 
mais quatro astronautas para a 
ISS na quarta-feira (3), já deco- 
lará com o sistema de vedação 
reforçado. 

Os quatro astronautas que 
vão retornar à Terra estão a 
bordo da ISS desde abril. 
Nesse período, a cápsula Crew 
Dragon Endeavour permane- 
ceu ligada à ISS, servindo 
como um barco salva-vidas 
pronto para levá-los para casa. 

Quando os astronautas 
inspecionaram recentemente 

a cápsula, descobriram um 
vazamento no vaso sanitário 
e evidências de urina nas 
paredes. Mas, como ainda 
estão no espaço, eles não têm 
como consertar o problema 
imediatamente. 

A equipe do Inspiration4, da SpaceX, em viagem espacial feita em 

Como a estação espacial 
tem seus próprios banheiros, O 
problema na cápsula só será 
um incômodo na viagem de 
volta, quando eles terão que 
contar com a opção provisória 
de roupas íntimas reforçadas. 

Embora menos confortável, 
a espaçonave não terá a segu- 
rança comprometida no trajeto 
de retorno. A SpaceX execu- 
tou uma série de testes de solo 

para garantir que a estrutura de 
alumínio do Crew Dragon pode 
segurar a urina vazada e que a 
substância não se tornou peri- 
gosamente corrosiva. 

Para isso, Os pesquisado- 
res da SpaceX revestiram al- 
guns pedaços de metal na 

urina misturados com Oxone (a 
mesma substância usada para 
remover a amônia da urina a 
bordo do Crew Dragon) e en- 

contraram apenas uma corro- 
são limitada no contato com o 
alumínio, disse Gerstenmaier. 

“Vamos verificar tudo três 
vezes, e temos mais algumas 

amostras que retiraremos das 
câmaras e inspecionaremos”, 
contou na semana passada. 
“Mas estaremos prontos para ir 

e ter certeza de que a tripulação 
está segura para retornar”. 
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Sete curiosidades sobre os parques da 

. 69 

Disney que talvez você não ONDA, 
mundo mágico da 
Disney não cansa 

de surpreender. Em 
outubro, o Magic King- 
dom, o parque que pos- 
sui o Castelo da Cinde- 
rela, completou 50 anos. 

Para a ocasião, todo O 
complexo de Orlando, 
na Flórida, comemora o 
aniversário em um su- 
pervento chamado "A 

celebração mais mágica 
do mundo”. 

Mas para além das 
festividades, Os parques 
da Disney reservam sur- 
presas até para Os vi- 
sitantes mais assíduos. 
Prova disso são as sete 
curiosidades reveladas 
abaixo. Apostamos que 
você não sabia de to- 
das. Confira! 

1. Um conto de 
fadas real 

Você sabia que é pos- 
sível casar em frente ao 
Castelo da Cinderela, no 
Magic Kingdom? O 
Walt Disney World tem 
um departamento espe- 
cial, O Disney Fairytale 
Weddings & Honeymo- 
ons, que transforma ca- 
samentos em verdadei- 
ros contos de fadas. 
Com direito até a che- 
gada ao evento dentro 
da carruagem da Cinde- 
rela. Mas não é só ali 
que a cerimônia pode 
acontecer. Há mais de 
30 lugares para troca de 
votos espalhados pelos 

parques, resorts e a ca- 
pela da Disney, que fica 
no Disney's Grand Flori- 
dian Resort. 

Divulgação 

2. Mais que um 
resort 

O Walt Disney World 
tem um clube exclusivo 
para membros em to- 
dos os parques, cha- 
mado Club 33. A asso- 
ciação oferece um ar de 
sigilo, elitismo e os me- 
lhores serviços e cuida- 
dos de concierge dispo- 
níveis. 

3. Caça ao 
tesouro 

Divirta-se à procura 
de Mickeys escondidos 
pelos parques, resorts 
e restaurantes. Basta 
olhar com atenção para 
algumas obras de arte, 
paisagens e até para 
O piso, e, certamente, 
você encontrará um Mic- 
key à espreita. 

4. Mais rápido! 

Os apaixonados por 
aventuras se divertem a 
valer nos parques da 
Disney. Na montanha- 
russa do Everest, no 

Animal Kingdom, você 
passeia a 80 km/h. Já 

É possível casar em frente: ao nsteio da Cinderela, com ed a amas = era 

no Rock 'n' Roller Co- 
aster, no Hollywood Stu- 
dios, a velocidade pode 
chegar a 92 km/h. Mas 
a verdadeira atração em 
termos de rapidez é a 
Test Track, no Epcot, 
que alcança a marca de 
104 km/h. 

5. Protegendo o 
animais 

Os balões coloridos 
da Disney fazem parte 
do cenário de quase 
todos os parques, ex- 
ceto o Animal Kingdom. 
Ali, eles são proibidos 
para garantir a segu- 
rança dos animais. 

6. Aniversário 
mágico 

De bolos mais sim- 
ples à obras de arte em 
fondant com alguns dos 
seus personagens favo- 
ritos. Para quem vai 

comemorar o aniversá- 
rio na Disney, é pos- 
sível encomendar gulo- 
seimas do jeitinho que 
desejar. Elas podem 
ser entregues no resort 

e até no restaurante do 

complexo. 

7. Disney não é 
só pizza 

O Victoria & Albert 
's, restaurante do ho- 
tel de luxo Disney” s 
Grand Floridian Resort & 
Spa, é o único a osten- 
tar os prêmios Forbes 
Travel Guide e o AAA 
Five Diamond. As ava- 
liações AAA Diamond 
são obtidas através de 
uma verificação da cu- 
linária, serviço, deco- 
ração e ambientação. 
Um restaurante que al- 
cança tamanha conde- 
coração qualifica-se por 
pratos com ingredientes 
finos, preparados por 
um chef aclamado, ser- 
vidos por um staff es- 
pecializado e liderado 
por um maitre extrema- 
mente competente. A 

análise do Forbes Tra- 
vel Guide constata o re- 
quinte da culinária, lo- 
cal e a fineza do atendi- 
mento. 
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B ritney Spears postou 

um recado para seus 

familiares em suas redes 

sociais nesta terça-feira 
(2). Com o término ofi- 
cial de sua tutela cada 
vez mais perto e o afas- 
tamento de seu pai, Ja- 

mie Spears, do controle 
de sua vida, a cantora fa- 
lou sobre estar retomando 
sua independência. 

"O momento em que 
eu SORRI e percebi que 
não o fazia há muito 
tempo! Minha mãe fica 
PREOCUPADA e diz 'Você 
está agindo estranho... 
O que está errado?”. E 
eu digo 'Oi, meu nome é 
Britney Spears... feliz em 
finalmente te conhecer". 
Antes de eu continuar, 

peço desculpas adianta- 

das... Faz 13 anos e estou 

. TO 
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Britney Spears manda recado para a 
família: "Grata por saírem da minha vida". 

Britney Spears alfineta família após fim da tutela. 

um pouco enferrujada! 

Era um negócio de família 
antes... mas não é mais 

isso! Eu NASCI hoje por- 

que posso sorrir;;; então 

obrigada por saírem da 
minha vida e finalmente 

me deixarem vivê-la!!! PS: 

Se eu sei o quão maldoso 

isso soa? Sim, eu sei 1 

bilhão por cento.” 

Britney tem falado cada 

vez mais sobre sua rela- 

ção com sua família e a 
tutela. Recentemente, a 

cantora usou o Instagram 

para criticá-los pelos 13 
anos de sofrimento impos- 

tos a ela por conta da 

tutela à qual foi subme- 

tida pelo próprio pai, Ja- 
mie Spears. 

"Você não acha es- 
tranho quando você se 
esforça para organizar vi- 
agens ou marcar almoços 

com pessoas que você 
ama, só para saber que 
eles vão fugir de você 
ou partir depois de 10 
minutos??? E humilhante 

e é como se todas as pes- 
soas com quem me abri 
imediatamente dissessem 

depois que partirão para 
uma viagem por duas 
semanas... OK, entendi... 
elas só estavam dispontí- 
veis para mim quando era 
conveniente para elas... 
bem, não estou mais 
disponível para nenhuma 
delas agora!!!”, começou 
Britnhey em sua alfinetada 
pública. 

Kylie Jenner e a filha Stormi ganham 

ylie Jenner chocou os 

seguidores ao mos- 

trar o mais novo presente 

que recebeu do namo- 

rado, Travis Scott. No Ins- 

tagram, a empresária pos- 
tou uma foto em que mos- 

tra a sua mão e a mão 

da filha do casal, Stormi 

Webster, com anéis iguais 
de diamantes. 

"Papai nos deu anéis 
combinando”, disse ela, 

na legenda. O presente 
deixou os fãs boquiaber- 

tos, e até a irmã de Ky- 
lie, Khloé Kardashian se 
pronunciou: "Não, ele não 

fez isso! Caramba!”, disse 
ela, chocada. 

Segundo o joalheiro 

Ronnie Agami, o anel de 
Kylie parece ter cerca de 
10 quilates por diamante. 

"Assumindo a sua ótima 
qualidade, o anel pode 

valer cerca de 1 milhão 
de dólares. O anel menor 
parece ter de dois a três 
quilates cada. O valor fi- 

caria entra 50 mil a 100 mil 

dólares”, afirmou ele, ao 
HollywoodLife. No total, 

os anéis podem valer mais 
de 5,7 milhões de reais na 
cotação atual. 

Aparentemente não é a 
primeira joia que Stormi 

ganha. Em dezembro de 
2019, Kylie Jenner pos- 

tou um vídeo segurando 
a mão da pequena em 

Reprodução/ tab am 

anéis de diamante de Travis Scott. 

Joias deixaram os seguidores da empresária chocados. 

frente a uma árvore de Na- 

tal, enquanto a pequena 

usava um anel aberto com 

duas enormes pedras de 

diamantes de cada lado. 

Embora a estrela não 

tenha dito se o anel foi 

dado ou não para Stormi, 

a joia parecia ter sido feita 

para a criança, já que ha- 
via um ajuste personali- 

zado para seus dedos mi- 

núsculos. 
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Adriana Bombom causa polêmica ao fazer 
compras em loja acusada de racismo. 

driana Bombom 

A causou polêmica 
nas redes sociais 
ao publicar um vi- 
deo no Instagram fa- 
zendo compras em 

uma filial da Zara em 

São Paulo. Muitas 
pessoas criticaram a 

apresentadora, já que 
a loja foi acusada de 
racismo e denunciada 

pela Polícia Civil no 
Ceará, após ato de 
preconceito cometido 

contra a delegada 
Ana Paula Barroso, 

impedida de perma- 
necer no estabeleci- 

mento em setembro. 

Ão perceber a re- 

percussão negativa 

de sua publicação 
nas redes sociais, 

Adriana se defendeu, 

dizendo que não se 
vitimiza. "Quero dizer 
que o objetivo não 
era ofender e nem 

desmerecer ninguém, 
pois eu me assumo 

muito bem como uma 
mulher negra e uma 

mulher do povo, pois 

sou de origem muito 
humilde, passei a mi- 

nha infância num orfa- 
nato e depois fui viver 

num quarto de em- 
pregada na zona sul 

do Rio até ficar adulta. 
Como muitas negras 
eu também já passei 
por vários perrengues 
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ww: 
Ao perceber a repercussão negativa de sua publicação nas redes sociais, Adriana se defendeu, dizendo 
que não se vitimiza. 

de preconceito, mas 

eu nunca me rendi 

as discriminações e 
sempre busquei com 

respeito, educação e 

simpatia conquistar 

os meus espaços, 
dentro dos lugares 

que eu queria estar”, 
começou. 

Adriana disse que 

frequenta de lugares 

simples aos mais so- 

fisticados e já passou, 
sim, por preconceito, 

mas que é bem resol- 
vida. "Penso assim: 

se me acontecer algo 

desrespeitoso, eu vou 

buscar meus direitos 

e vou fazer valer a lei, 
mas não vou deixar de 

frequentar os lugares 
que quero, pois, se fi- 

zer isso, aí mesmo é 
que eu estarei forta- 
lecendo a discrimina- 
ção”, explicou. 

A — apresentadora 

continuou, pedindo 

respeito e que não vai 

deixar de frequentar 

a loja, já que nunca 
sofreu discriminação 
nela. “Não dá pra falar 
em empoderamento 

se ficarem criticando 

OS irmãos que não 

se rendem ao pre- 
conceito, como eu. 

Ao invés de deixar 
de frequentar, por 

que esse povo não 

levanta a cabeça e 

persiste em ocupar os 

espaços que acham 

que merecem? E se, 
por acaso, acontecer 

algo ruim, que recla- 

mem seus direitos, 

que busquem a lei e 

que punam os res- 
ponsáveis, como a 
delegada de Fortaleza 
fez, poxa! Há muitos 
anos que eu compro 
nessa loja e gosto dos 
produtos e do atendi- 

mento. Eu nunca fui 

destratada, nem senti 

discriminação | nem 

no Brasil e nem no 

exterior, onde não me 

conhecem”, declarou. 

As críticas, porém, 
continuaram e Bom- 

bom fez mais um de- 

sabafo. "Sou negra 

e sou livre! Quanta 
polêmica e comentá- 
rios desnecessários 
em cima dessa sua 

irmã aqui! Antes de 

criticarem, analisem 

a minha história e 
percebam que eu fui 

ocupando os meus 
espaços sem ter que 

brigar. Eu cresci na 

vida honestamente 

e me impondo sem- 
pre com educação, 

com respeito e com 

um sorriso no rosto, 

mesmo nas vezes que 

passei por algumas 

discriminações e com 

meu peito cheio de 

dor”, disse. 
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razi Massafera foi 
G vista com o novo 
namorado, o produtor de 
fimes Alexandre Macha- 
fer, passeando de bugue 
pelas areias do Ceará, 
onde curtem uma viagem. 
Os dois não assumiram 
o romance, mas já foram 
vistos juntos e não fazem 
questão de esconder. 

No fim de semana, o 
casal posou com morado- 
res da região durante uma 
visita a uma barraquinha 
com comida local, à beira 
do mar. Antes disso, eles 
haviam sido vistos no ae- 
roporto, embarcando jun- 
tos e, depois, próximos na 
praia. 

O casal, mesmo ainda 
não oficializado, já possui 
até mesmo fá-clubes nas 
redes sociais - como o 
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Atriz, que recentemente terminou a relação com Caio Castro, foi 
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Grazi Massafera curte passeio 
de bugue com novo namorado. 

flagrada por pessoas durante folga no Ceará. 

Machaferoficial, que pos- 
tou a foto -, que estão 
acompanhando os primei- 

ros momentos dos dois 
juntos. Antes de Alexan- 

dre, Grazi Massafera na- 
morou o ator Caio Cas- 
tro, por quase dois anos, 
mas ele confirmou o tér- 
mino amigável da relação 

recentemente. 

Resort de luxo 
Durante a viagem ao 

Ceará, Grazi vem sendo 
flagrada em vários mo- 
mentos com o novo affair. 
Isso ocorreu na praia, no 
aeroporto... Fato é que 
o novo casal de artistas 
está hospedado em um 

resort de luxo, localizado 
em meio aos paradisíacos 
cenários do município de 
Aquiraz. 

Com diversos serviços 
e opções de locais para 
estadia, Oo resort oferece 
hospedagem de valores 
variados. A diária, numa 
das opções mais luxuo- 
sas, pode chegar a mais 
de R$ 5 mil. Nesta opção, 
além de espaços requinta- 
dos, há piscina privativa, 
de frente para o mar, ja- 
cuzzi e até cofre eletrô- 
nico. 

Não há detalhes sobre 
qual opção foi escolhida 
por Grazi. Em publica- 
ções feitas pela artista, po- 
rém, é possível ver a atriz 
desfrutando da vista do 
mar e da piscina no local 
onde está hospedada. 

Carol Dias pede mais filhos para Kaká 
em post na internet: "Só vem, mozão". 

arol Dias publicou 
C post no Instagram em 
que mostra uma família 
com vários filhos. Na 
legenda, a modelo, que 
é mãe de Esther, fruto 
do casamento com o ex- 
jogador Kaká, acabou 
falando sobre ter mais 

bebês com o marido. 
"Só vem, mozão 

(sic). Estou engraçadinha 
hoje”, brincou ela, na 
legenda. 

Casada com Kaká — 
ele tem dois filhos, de sua 
união anterior com Carol 
Celico -, Carol contou 
recentemente que está 
tentando engravidar no- 
vamente. “(Da Esther) en- 

gravidamos sem planejar. 
Agora que estamos plane- 
jando, está demorando”, 
disse ela, que gostaria de 
ter um menino. "Para ter 
a experiência. Mas quero 
exatamente o que Deus 
me mandar”, completou. 

Licença de 
treinador 

Kaká, ídolo do São 
Paulo, iniciou nesta terça- 
feira (2) um período de ob- 
servações no CT da Barra 
Funda. O ex-jogador está 
fazendo o curso da Confe- 
deração Brasileira de Fu- 
tebol para tirar a Licença A 
de treinador. 

Neste período, Kaká 
vai acompanhar as ativi- 
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bem-humorada no Instagram. 

dades comandadas por 

Rogério Ceni e sua comis- 
são técnica com o elenco 
são-paulino. O ex-jogador 

já acompanhou as ativi- 
dades desta terça-feira no 

Modelo, que tem Esther com o ex-jog 
“a 
s 

ador de futebol, fez publicação 

CT da Barra Funda e re- 

encontrou companheiros 

como Miranda e Reinaldo. 


