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Após 20 meses, SP tem 
sem registro de morte por covid 

Outros sete Estados também ficaram um dia sem relatar óbitos 

governo do Estado 
informou ontem 
que, pela primeira 
vez desde março 

de 2020, São Paulo passou 24h 
sem registro de mortes por co- 

vid-19. Apesar da ausência de 
óbitos ontem, a média móvel 
de mortes em São Paulo está 

em 73. No total, 152.527 pes- 

sos MoOrreram em 20 meses 

de pandemia. À atual taxa de 
ocupação dos leitos de UTI é 
de 24,5%. No auge da pande- 
mia, o Estado atingiu a média 
móvel de 890 mortes, no dia 1.º 

de abril. São Paulo já tem quase 
7o% de sua população total- 
mente imunizada contra a co- 
vid. Além do Estado de São Pau- 

lo, Acre, Amapa, Goiás, Minas 
Gerais, Rondônia, Roraima e 

Sergipe informaram não ter re- 
gistrado mortes em 24h. 

Durante pandemia, Estado de SP 

chegou a registrar em 24h mais 

de 1.300 óbitos por covid 
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Educação AI 

Orgão encarregado do Enem vê 
demissão em massa de servidores 

Amenos de duas semanas da realização do Enem, 34 servidores 
do Tnstituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(Inep), órgão do MEC responsável pelo Enem, pediram dispen- 
sa coletiva. Eles alegaram “fragilidade técnica e administrativa 
da atual gestão maxima do Inep”, 

Orçamento secreto hã 

Parlamentares 
planejam drible a 
decisão do STF de 
barrar emendas 

Uma alternativa em discus- 

são é passar a usar outro tipo 

de repasse, as chamadas 
emendas de comissão, 

Es N Concorrência 812 

Bancos apostam 
em filhotes digitais 
para competir 

com fintechs 
Instituições tradicionais co- 

mo Bradesco, Itaú e Santan- 
der tentam atrair jovens pa- 
ra suas plataformas digitais. 

Fronteiras abertas, corrida para os EUA 
Fila de check-in para voo da American Airlines, no Aeroporto de Guarulhos; EUA abriram suas fronteiras ontem. lh 
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Santoro está em 

“T Prisioneiros' 
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Bolsonaro acerta filiação ao 
PE ida ESA PERSA 

Oriente Médio = 

Israel usa pi 

facial para vigiar palestinos 

Futebol AI! 

Aavi diz ter rejeitado treinar 
Brasil após Mundial do Catar 

A Fundo — AB Als 

Transporte 
corre para 
desenvolver 
soluções 
“carbono zero' 
Melos de transporte emitem 

14% dos gases de efeito estufa 

em todo o mundo” 
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TRANSPORTE 
DE FASSADBEIRIS DE CARISA 

“DADOS DE 2018 

TRANSPORTE 

Apesar dos avanços no carro 

elétrico, o desafioe deserrvol- 
ver tecnologia para aviões e 

grandes navios. Fabricantes 
investem em motores e em 
novos combustiveis. 

Tempo em SP 
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Notas e Informações AS 

Orçamento secreto 

Ê transparência 

E dever do STF assegurar 
atransparênciano uso do 
dinheiro público. 

Promiscuidade 

institucional 

Eliane Cantanhêde AI 

Debandada do governo 
chega à Educação 

Ana Carla Abrão pá 

Emendas de relator c o 
desarranjo institucional 

Pedro Fernando Nery Bh 

O significado oco de 
“projeto nacional 
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Lira sob pressão: manobra 
arriscada e tentativa de 
manter passado sob sigilo 

ideres partidários e ministros da área po- 
lítica do governo tentaram convencer 

Arthur Lira (Progressistas-AL) dois 
dias antes da votação da PEC dos Pre- 

catórios a liberar o voto remoto. Ele bateu 

no peito e recusou, alegando que conseguiria 

quórum suficiente para aprovar a medida. Só 
mudou de ideia na noite da votação do 1.º tur- 
no. Abriu, assim, um dos flancos para questiona- 

mento no STF, Partidos recorreram. Há entendi- 

mento, por exemplo, de que parlamentares em mis- 
são oficial no exterior estão afastados do exercício 
do mandato. Mas, de última hora, Lira permitiu que 

os deputados em viagem à Escócia pudessem votar. 

e EU SEI O QUE... Mesmo após a 
liminar de Rosa Weber, o Con 
egresso segue defendendo man- 
ter ocultos os “verões passa- 
dos” de 2020 e 2021, Na reu- 

nião de Lira com Luiz Fux, é 
sintomático que apenas o rela- 
tor-geral do Orçamento de 
2022, O deputado Hugo Leal 
(PSD-RI), esteve presente. 

e VOCÊS FIZERAM. A tentativa é 
vender o discurso de que o 
Congresso, interna corporis, 
disciplinará a prática daqui pa- 
ra a frente, inclusive aprovan- 

do projeto de lei. Mas e os R$ 
28 bilhões já empenhados nos 
“verões” de 2020 e de 2021? 

e ASSIM, NÃO. Está em curso a 
licitação do ENE para substi- 

tuir o Instituto Nordeste Cida- 

dania (Inec) na gestão do Cre- 

diamigo, programa de micro- 
crédito, Vinculado ao PT, o 

Inece visto como uma barreira 

para que Jair Bolsonaro melho- 

re seu desempenho no Nordes- 
te, onde enfrenta dificuldades, 

o ASSIM, NÃO 2. O que deixa o 
presidente inconformado (e 
desconfiado) é que a concor- 
rência vale apenas para a área 
urbana, que rende R& 583 mi- 

lhões por ano ao Inec. O insti- 
tuto petista continuará rece- 
bendo R$ 358 milhões para ge 
riro Crediamigo na zona rural. 

e COVAS. Segue intensa no 
PSDB a disputa pelo apoio 
dos “covistas” nas prévias do 
partido. Após Eduardo Leite 
ter adicionado Orlando Fa- 
ria, secretário de Habitação 

da Prefeitura de São Paulo, a 
seu time, João Doria também 
contabiliza seus votos entre 
familiares e amigos de Bruno 
Covas (1980-2021) e do avô 
Mario Covas (1930-2001). 

e COVAS2. Aliados de Doriaarti- 

culam um manifesto de apoio 
dele com “covistas” importan- 

tes. Renata Covas, mãe de Bru- 

no, e Thomas, filho, têm se en- 
volvido nas prévias em prol do 
governador de São Paulo, 

Coluna do 
Estadão 

SINAIS 
PARTICULARES 

min Eleber Goes 

Geraldo Alckmin, 
ex-governador de São Paulo 

e BICHO ESTRANHO. Já ganhou 
até apelido a estranha negocia- 
ção entre Geraldo Alckmin e 
Lula: “Jarachuchu”, a mistura 

da Jararaca com o Chuchu. 

a PERAÍ. Causou estranheza na 
Prefeirura de São Paulo o anún- 

cio de que o Estado todo não 
teve morte por covid-19 pela 
primeiravez. Na capital, segun- 
do a atualização mais recente, 
de 6 de novembro, há o regis- 
tro de um óbito pela doença. 
Os dados são catalogados a par- 
tir do dia do registro de morte. 

COM MATHEUS LARA, 
COLABOROU BRENO PIRES. 

Acompanhe o mercado de 

MONDO NT DI TINA II IM INHLON 

no broadcast 

o Broadcast+ é a melhor e mais 
completa fonte de informações 

“ sobre Fundos de Investimentos 

Lula, 
ex-presidente da República 

PRONTO, FALEH 

Gil Castello Branco 
Fundador da Contas Abertas 

"No mesmo dio em que o STF sus- 

pendeu as emendos de relator, 

foram empenhados R& 245,5 mi- 

lhões! Serd que à feira acabou 

mesmo no sexta-feira possodo ?” 
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Fernando J. da Costa 
Secretário da Justiça de SP 

Secretário (à dir.) porticipou no 

sábado da operação Combusti- 

vel Limpo: prisão de gerentes 

de postos e interdição de bom- 

bas no região de Compinos. 
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* Fronteira eficiente, análises de retorno, comparativo com benchmaks e visão 
gráfica * Notícias e Busca avançada, fitrás detalhados e integração com planilhas. 

Grande São Paulo: 11 3856.3500 

Outras localidades: 0800 011 3000 

| AGÊNCIA 
O ESTADO mae. 



TERÇA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2021 

O ESTADO DE S.PAULO 
Publicado desde 1875 

AMÉRICO DE CAMPOS [1875-1884] 
FRANCISCO RANGEL PESTANA |LS75-LE90] 
JULHO MESQUITA |LEno-1527) 
JULHO DE MESQUITA FILHO (1915-1969) 
FRANCISCO MESQUITA (1915-1004 

NOTAS E INFORMAÇÕES 

LUIZ CARLOS MESQUITA [1952-1570] 
JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO MESQUITA [1347-1988] 
+PULIO DE MESQUITA NETO (1A40-1948 
LUIZ VIEIRA DE CARVALHO MESQUITA (1E5 71597) 

RUY MESQUITA (1047-2013) 

A perplexidade com o 
orçamento secreto 

NIB DA) - [q 

SEEM po E RE 
| O ERRADO DE 5 PAULA | 

Em decisão liminar, a ministra Rosa Weber explicitou o 
caráter escandaloso do chamado orçamento secreto. A 

transparência é condição imprescindível para o controle 

m-maio, o Estado revelou 

um esquema de distribui- 
ção de recursos públicos 
muito pouco transparente. 

Por meio das emendas de 
relator, o Executivo federal disponibili- 
zava verbas para finalidades indicadas 
por parlamentares afinados como Palá- 
cio do Planalto. O sistema era tão pou- 
cotransparente que, num primeiromo- 
mento, o governo Bolsonaro negou sua 
existência, 

No entanto, mesmo depois de reve- 
lado, o esquema continuou em funcio- 
namento, como instrumento para ob- 

ter apoio político. Na semana passada, 
o Estado revelou o uso do mecanismo 
nos dias prévios à aprovação, em pri- 
meiro turno, da PEC dos Precatórios 
na Câmara dos Deputados. Na vêspera 
da votação, o governo Bolsonaro distri- 
buiu, por meio de emendas, R$ 1,2 bi- 

lhão a deputados. 
Diante de tal descaramento, aminis- 

tra Rosa Weber, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), determinou, na sexta- 
feira passada, a suspensão integral e 
imediata da execução dos recursos 
oriundos das emendas de relator relati- 
vas ao Orçamento de 2021, até que O 

Promiscuidade 
institucional 

Ao afirmar que o TCU agora se comporta como se 

integrasse o Executivo, Bolsonaro continua investindo 

na promiscuidade institucional 

ara o presidente Jair Bolso- 
naro, “o Tribunal de Con- 
tas da União (TCU) deixou 
de ser um órgão que ame- 
dronta, tornou-se parceiro 

e participa das decisões do governo 
como se fosse um integrante do Poder 
Executivo”, 

Com essa frase, pronunciada na 
quinta-feira passada na sessão de aber- 
tura do 5.º Fórum Nacional de Controle 
- Educação no Pós-Pandemia; Desafios e 
Oportunidades, promovido pelo TCU, 
Bolsonaro mais uma vez mostrou que 
não entende — ou não quer entender -— 
a Constituição que prometeu cumprir 
em sua posse. 

Pela Constituição, o Brasil é uma 
República Federativa assentada numa 
estrutura tripartite de Poder, que fun- 
ciona como um sistema de freios e con- 

trapesos. É justamente por isso que 
cada Poder tem autonomia no cumpri- 
mento de suas funções especificas. No 
caso do TCU, por exemplo, apesar de 
ter o nome de tribunal, ele não estã 

vinculado ao Poder Judiciário, mas ao 
Poder Legislativo, do qual é um órgão 
de assessoria, encarregado de fiscali- 
zar os gastos e as decisões da máquina 
administrativa do Poder Executivo, 

Ao afirmar que o TCU o “amedronta- 
va” no passado, Bolsonaro, certamen- 
te sem notar, deixou claro que o órgão 
vinha cumprindo suas atribuições 
constitucionais — e isso 0 incomodava, 

emrazão das decisões atabalhoadas, in- 
fundadas e juridicamente discutíveis 
de seu governo. E ao dizer que o órgão 
agora é “parceiro”, uma vez que alguns 
de seus membros e técnicos teriam par- 
ticipado de reuniões ministeriais no Pa- 
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plenário da Corte se manifeste sobre o 
tema. Há três Arguições de Descumpri- 
mento de Preceito Fundamental 

(ADPF 850, 891 e 854) questionando a 
constitucionalidade da prática, 

Para Rosa Weber, o orçamento se- 
creto é incompatível “com os princi- 
pios da publicidade e da impessoalida- 
de dos atos da Administração Pública e 
com à regime de transparência no uso 
dos recursos financeiros do Estado”. 

Na decisão, a ministra explicitou o 
caráter escandaloso desse sistema de 
distribuição de verbas públicas. Após 
negar a existência do mecanismo, o go- 
vermo Bolsonaro tentou atribuir ares 
de normalidade à prática. “Causa per- 
plexidade”, disse Rosa Weber, “a desco- 

berta de que parcela significativa do or- 
çamento da União Federal esteja sen- 
do ofertada a grupo de parlamentares, 
mediante distribuição arbitrária enta- 
bulada entre coalizões políticas, para 
que tais congressistas utilizem recur- 
sos públicos conforme seus interesses 
pessoais, sem a observância de crité- 
rios objetivos destinados à concretiza- 
ção das políticas públicas a que deve- 
riam servir as despesas, bastando, para 
isso, a indicação direta dos beneficiá- 

rios pelos próprios parlamentares, sem 
qualquer justificação fundada em criteé- 
rios técnicos ou jurídicos, realizada 
por vias informais e obscuras, sem que 
us dados dessas operações sequer se- 
jam registrados para efeito de controle 
por parte das autoridades competen- 
tes ou da população lesada.” 

A liminar determinou também duas 
medidas relativas à transparência dos 
recursos públicos já distribuidos por 
meio das emendas de relator. Todos os 

lácio do Planalto, o que o presidente 
assevera € que o governo não tem mais 
medo de ser submetidoa processos ad- 
ministrativos ou de ver suas contas 
eventualmente desaprovadas. 

“Só tenho a agradecer ao TCU pela 
parceria conosco”, concluiu Bolsona- 
ro. Do ponto de vista do funcionamen- 
to de um regime democrático, essa é 
uma fala bastante perigosa. Entre ou- 
tros motivos, porque revela que o siste- 
ma de freios e contrapesos inerente a 
uma estrutura tripartite de Poder teria 
sido corroido por uma promiscuidade 
institucional, Ou seja, em vez de fiscali- 
zarogoverno,o TCU teria sido coopta- 
do, deixando a função de assessorar O 
Legislativo para passar a agir como se 
fosse “integrante do Executivo”. 

Essa não é a primeira vez em que o 
presidente da República deixa publica- 
mente evidenciada essa estratégia de 
cooptação. Há alguns meses, depois 
da sucessão de afrontas que fez a dois 
ministros do Supremo Tribunal Fede- 
ral, Alexandre de Moraes e Luis Rober- 

to Barroso, Bolsonaro propôs ao presi- 
dente da Corte, ministro Luiz Fux, 

que se sentasse com ele e com os presi- 
dentes da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal para discutir um pac- 
to de governabilidade. Arguto, hábil e 
consciente de que a negociação de 
qualquer pacto correria o risco de aca- 
bar envolvendo tentativas do presiden- 
te da República de ir além do que cha- 

SERGIO MALGUEIRO MORETR A 

documentos que embasaram a distri- 
buição de recursos provenientes des- 
sas emendas nos Orçamentos de 2020 
e 2021 devem ser tornados públicos, 
Nosuúltimos meses, o governo Bolsona- 
rodificultou oacesso do Estado a docu- 
mentos relativos à prática. 

A segunda medida de transparência 
estabelece que todas as demandas de 
parlamentares referentes à distribui- 
ção de emendas de relator sejam regis- 
tradas em plataforma eletrônica centra- 
lizada, mantida pelo órgão central do 
Sistema de Planejamento e Orçamento 
Federal, 

Na decisão, Rosa Weber lembrou 

que o Tribunal de Contas da União, ao 

julgar as contas do presidente da Repú- 
blica de 2020, já havia detectado au- 
mento expressivo na quantidade de 
emendas apresentadas pelo relator do 
Orçamento (523%) eno valor das dota- 
ções consignadas (379%), sem que fos- 
sem observados, no entanto, critérios 

de equidade ou de eficiência na escolha 
dos órgãos e entidades beneficiários 
dos recursos públicos, 

Intransigente defensora da dimen- 
são colegial da Corte, Rosa Weber pe- 
diu que a liminar fosse submetida a re- 
ferendo do plenário do Supremo. A ses- 
são virtual extraordinária encerra-se 
amanhã. É dever do STF fazer cumprir 
a Constituição, assegurando plena vi- 
gência aos princípios da transparência 
e publicidade no uso do dinheiro públi- 
vo. Num Estado Democrático de Direi- 
to, não cabe distribuição escondida de 
verba pública, menos ainda se é para 
comprar apoio político. A transparên- 
cia é condição imprescindivel para que 
haja controle.e 

ma de “quatro linhas da Constitui- 
ção” o ministro Luiz Fux percebeu em 
tempo os objetivos não confessados 
da proposta presidencial e em boa ho- 
ra a recusou. 

Caso o presidente do Supremo a ti- 
vesse aceitado, que autoridade teriam 
os demais ministros da mais alta Cor- 
te do Pais, que é um órgão colegiado 
por natureza, para exercer o controle 
da constitucionalidade das leis? Com 
que autoridade e com que legitimida- 
de o Supremo poderia tomar decisões 
que contrariam os interesses políticos 
do atual inquilino do Palácio do Planal- 
to? Em que medida, após uma negocia- 
ção entre os chefes dos Três Poderes, 
Bolsonaro não se sentiria estimulado 
a agir do mesmo modo como se com- 
portou no caso do TCU? Ou seja, agra- 
decendo a “parceria” do Supremo por 
“se antecipar a problemas para que 
processos sigam adiante” e, com isso, 
rebaixando à instituição, um Poder 
classificado como independente e au- 
tônomo pela Constituição, como se na 
prática ela fosse “quase integrada ao 
governo”. 

Para um presidente que, desde o pri- 
meiro dia de seu governo, tenta neutra- 
lizar os órgãos constitucionais de con- 
trole da República, o discurso que pro- 
nunciou no evento do TCU não causa 
espanto. Causa receio, dadas suas Len- 

tativas de corrosão das instituições de 
direito. 
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Orçamento não 
pode ter dono 

elipe Salto 

dam Smith, na Teo- 
na dos sentimentos 
morais (1759), €s- 
creveu que “a regra 
geral se forma por 

se descobrir, a partir da expe- 
riência, que se aprovam ou desa- 
provam todas as ações de deter- 
minada espécie, ou circunstan- 
ciadas de certa maneira”. Istoé, 

a prática e os valores precedem 
as leis, As emendas de relator- 
geral do Orçamento desvir- 
tuam uma regra geral funda- 
mental: o respeito ao dinheiro 
público. E o patrimonialismo 
redivivo, 

O Poder Executivo envia ao 
Congressoa proposta orçamen- 
tária, As únicas hipóteses para 
emendas parlamentares são: a 
anulação de despesas e a corre- 
cão de erros e omissões. Estâno 

parágrafo 3.º do artigo 166 da 
Constituição: “As emendas ao 
projeto de lei do orçamento 
anual ou aos projetos que o mo- 
difiquem somente podem ser 
aprovadas caso: (...) 1 — indi- 
quem os recursos necessários, 
admitidos apenas os provenien- 
tes de anulação de despesa (...); 
ou III — sejam relacionadas: a) 
com a correção de erros ou 
omissões; ou b) com os disposi- 
tivos do texto do projeto de lei.” 

As emendas individuais e de 

bancada tornaram-se impositi- 
vas, respectivamente, em 2015€ 

2019 (Emendas à Constituição 
- ECs n.ºs 86 e 100). No caso 
das individuais, garantiu-se 
1,2% da Receita Corrente Liqui- 

da (RCL, conceito usado para 
medir a arrecadação) em 2017, 
sendo metade obrigatoriamen- 
te para a saúde. Já as emendas 
de bancada estadual correspon- 
dem a 1% da ROL. As emendas 
individuais, conforme a EC n.º 
95, de 2016, são corrigidas pela 
inflação acumulada em 12 me- 
ses até junho (regra do teto). 

Antes, O Executivo podia 
contingenciá-las. Hoje, há uma 
blindagem do valor reservado 
jáno Projeto de Lei Orçamentá- 
ria Anual (Ploa), que só pode 
ser reduzido na mesma propor- 
ção em que o Executivo cortar 
as suas despesas discricionárias 
(não obrigatórias). 

Desde 1989, o Congresso 
reestimava as receitas calcula- 
das pelo Executivo alegando 
“erro” de projeção. Isso abria es- 
paço para emendas ao Orça- 
mento, depois contingenciadas 
parcialmente por decreto. 
Ocorre que o teto de gastos re- 
duziu a eficácia desse jogo. À 
Instituição Fiscal Independen- 
te (IFI) tem mostrado, há va- 
rios anos, a contenção das des- 

As emendas de 

com amparo 
na Constituição 

pesas discricionárias requerida 
para cumprir o teto, Começou- 
se a buscar saida para emendar 
o Orçamento escapando das 
amarras do teto. Reestimar a re- 
ceita já não serviria na presença 
de despesas próximas do teto. 

A solução foi ampliar o esco- 
po das emendas de relator-ge- 
ral do Orçamento, promoven- 
do inclusive revisões para baixo 

em projeções de gastos obriga- 
tórios, como ocorreu em 2021. 

O papel do relator é central; 
coordena as alterações no Ploa 
em todas as etapas. Para isso, 

dialoga permanentemente com 
o Executivo, As emendas de re- 

lator deveriam se restringir à 
correção de erros e omissões, 
com amparo na Constituição. 
Uma brecha da Resolução do 
Congresso n.º 1, de 2006, tem 
permitido a extrapolação do 
texto constitucional, 

Ocorre que, desde 2019 (já 
ocorria antes em menor intensi- 

dade), essas emendas do rela- 
tor começaram a acolher de- 
mandas de parlamentares e do 
próprio Executivo, O relator 
passou a emendar o Orçamen- 
to por meio de um carimbo es- 
pecífico (o “RP-g”, uma forma 
de identificar essas mexidas e 
garantir os acordos a posteriori, 
A pulverização e o tamanho al- 
cançados levaram aos alertas 
da imprensa, inicialmente do 
Estadão, cm matérias do jorna- 
lista Breno Pires. Na IFI, publi- 
camos dois trabalhos sobre isso 
no âmbito do Orçamento de 
202. 

A decisão da ministra Rosa 
Weber, nos últimos dias, limita 
o RP-q. Está correta. Não há cri- 
térios objetivos para a gestão 
desses vultosos recursos e as 
combinações entre governo e 
relator-geral estão muito dis- 
tantes dos olhos da sociedade. 
Por que um município recebeu 
maisem RP-g do que outro? Ho- 

je, com dados públicos, é impos- 
sivel responder a questões co- 
mo essa, 

O tipo de negociação ai em- 
butida deve merecer as aten- 
ções de todos nós. À PEC dos 
Precatórios, por exemplo, foi 
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aprovada em primeiro turno na 
Câmara dos Deputados. O rom- 
bo no teto de gastos poderá fi- 
car entre R$ 92 bilhões e R$ 95 
bilhões em 2022. Uma parte re- 
levante iria para o relator-geral 
distribuir no âmbito do Ploa. 
Os fatos estão aí. O quadro é po- 
tencialmente grave. 

O orçamento das emendas 
de relator-geral está em tomo 
de R5 17 bilhões em 2021. Há 
gastos do Ministério do Desen- 
volvimento Regional, do Fundo 
Nacional de Saúde, dentre ou- 
tros. Para 2022, as contas preli- 
minares da IF1 indicam emen- 
das de relator na casa de R$ 15 
bilhões, caso se aprove a PEC 

dos Precatórios. 
Se o RP-g passou a ser um 

instrumento novo na relação 
entre o Executivo e o Legislati- 
vo, ele tem de ser regulamenta- 

do, Deve haver regras para reali- 
zartais despesas, e com transpa- 
rência, ou voltaremos à idade 

da pedra lascada na gestão fis- 
cal. Alternativamente, restrin- 
ja-se a emenda de relator. 

Raymundo Faoro escreveu, 
em Os donos do poder: “A comu- 
nidade política conduz (...) 08 
negócios, como negócios priva- 
dos seus, na origem, como negó- 
ciospúblicos depois (...). O súdi- 
to, a sociedade, se compreen- 
dem noâmbito de um aparelha- 
mento a explorar, a manipular, 
a tOsquiar nos casos extremos. 
Dessa realidade se projeta, em 
florescimento natural, a forma 

de poder, institucionalizada 
num tipo de domínio: o patri- 
monialismo (...)”. 

O Orçamento não pode ter 
donos. & 

DIRETOR-EXECUTIVIO E RESPONSÁVEL PELA 
IMPLANTAÇÃO DA IFI 

O fim do carvão 
Para vergonha nossa, o Brasil 
não assinou o pacto na COP da 
Escócia sobre o fim da produção 
decarvão. Lembrei-me do jabuti 
que o senador Dario Berger, de 
Santa Catarina, introduziu na 
MP da privatização da Eletro- 
bras, prorrogando o subsídio às 
usinas termoelétricas que utili- 
zam carvão mineral de 2027 pa- 
ra 2035. Embora esse jabuti te- 

nhasidoretirado depois, o subsi- 
dio ficou mantido até 2027. Ora, 
isso é um absurdo, pois, com o 

advento da energia fotovoltaica, 
mais barata e não poluente, tais 

usinas devem ser substituídas 
de imediato pela nova tecnolo- 
gia. À alegação de que os funcio- 
nários daquele sistema ficaram 
desempregados não se sustenta, 
pois seriam facilmente adapta- 
dos para as novas funções. Ade- 
mais, obrigar os consumidores a 
arcar com tal despesa não tem 
nenhumalogicae beiraatrambi- 
que. Oministrode Minase Ener- 

O Estado reserva-se 0 direito de selecionar & resumir as cartas. 
Correspondéncaa sem adentiicação nome. Rã, endereço e telefones sora desconsiderada e E-mail; forumibestadaocom 

gia, Bento Albuquerque, alegou 
que 8s%óda encrgiano Brasiléde 
fonte limpa e renovável, e acres- 
centougqueo setorde mineração 
noBrasilestáemevoluçãoe hoje 
é sustentável. Apesar do discur- 
soufanista, com as fontes cólica 

e fotovoltaica para produção de 
energia, não se justifica mais a 
construção de hidrelétricas na 
Amazônia, por exemplo, onde o 

desmatamento aumentou no 

atual governo. E, quanto à mine- 
ração astragédias queacontece- 
ram nas barragens em Mariana e 
Brumadinho foram amplamen- 
te divulgadas fora do Brasil, 

Gilberto Pacini 

henetazz0smibol.combr 

Sto Paulo 

Do discurso à ação 
Excelente o artigo Os apóstolos 
docarito, del. R Guzzo, no Esta- 
do de domingo (A13). É preciso 
esclarecero públicosobre a hipo- 
crisiaca arrogância dos grandes 
poluidores. 

Lúcia Mendonça 

luviamendoniiime com 

São Paulo 

Crartigo Uma luz bruxuleia no fim 
do túnel (6/u, A4), de Bolívar La- 
mounier, foi a melhor analise 

que li sobre os tempos políticos 
que vivemos. Expõe as sombrias 
perspectivas eleitorais de Bolso- 
naroem 2022edetalhao cenário 
queaguardao candidato Lula, in- 
cluindo seu comportamento na 
hipótese devencera eleição. Aos 
Três Poderes, delega a mesmice 
de continuarem se alimentando 
dos ossos institucionais, preser- 
vando a imagem anêmica que 
têmaos olhos da população. Aos 
brasileiros, o artigo alerta para a 
indispensável participação no 
aperfeiçoamento democrático. 

Honyldo Roberto Pereira Pinto 

honyidomiemail.com 

Ribeirão Preto 

O exemplo do Uruguai 
A respeito da coluna de Mario 
Vargas Llosa no Estado de do- 

mingo (Liberdade para as drogas, 
7, 420), O brilhante escritor 
parece estar fora da realidade. 
Não comenta, porexemplo,ope- 
rigo que a liberalização do co- 
mérciodas drogas oferece aos jo- 
vens e à população em geral. 
Usar o Uruguai como exemplo é 
um viés torto do que realmente 
aconteceu naquele pais, onde os 
números da violência aumenta- 
ram consideravelmente, 

Cláudio Ferro 

cferroigttgmail.com 

São Paulo 

Fins medicinais 

Mario Vargas Llosa diz quea úni- 
ca solução para o narcotráfico é 
fazercomoo Uruguai, que libera- 
lizou o comércio das drogas. 
Não é bem assim. A única droga 
legalizada lá (e não liberada) foi 
a maconha, e para fins medici- 
nais: serve para combater dores 
e espasmos, A produção e a ven- 
da continuam sendo controla- 

das, não são livres. 
Irene G. Freudenheim 

irêne marpareveiiterra com.br 

São Paulo 

Esclarecimento 

Ematençãoa carta Os cabosada Ce 
mig, publicada neste Fórum 
(8/11, A4), à Cemig esclarece que 
a torre de distribuição que teve 
seu cabo atingido pela aeronave 
PT-ON] segue rigorosamente as 
normas técnicasbrasileirasecare- 
gulamentação emvigor. À sinali- 
zação com esferas na cor laranja 
é exigida para torres inseridas 
em situações especificas, como 
estar dentro de zona de proteção 
deacródromos. Como já divulga- 
do, inclusive pelas autoridades 
aeronduticas, a torre em questão 
está localizada a pouco mais de 1 
km fora da zona de proteção do 
Aeródromo de Caratinga. A Ce- 
mig seguirá divulgando informa- 
cõescomtransparênciaecolabo- 
rando com as autoridades com- 
petentes, únicas capazes de escla- 
recerem as causas do acidente. 

Cláudio Bianchini, diretor adjunto 
de Comunicação e Sustentabilidade 

cemigimprensadigmail.com 

Belo Horigonte 
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ESPAÇO ABERTO 

“Annus horribilis 

Rubens Barbosa 

asexta-feira passa- 
da (5/1), O gover- 
no brasileiro redu- 
ziu em 10% as 
aliquotas ad valo- 

rem do Imposto de Importação 

de aproximadamente 87% do 
universo tarifário, sem abran- 

ger as exceções já existentes no 
Mercosul, Foram excluídos os 
setores de calçados, têxteis, au- 

tomóveis, autopeças, brinque- 
dos, entre outros. Às aliquotas 
serãotemporária e excepeional- 
mente reduzidas até 31 de de- 
zembro de 2022, ao amparo do 
disposto na alínea “d” do artigo 
so do Tratado de Montevidéu, 
de 1980 (TM-80), da Aladi, que 
prevé a possibilidade de adoção 
de medidas voltadas à proteção 
da vida e da saúde das pessoas. 

O recurso a esse dispositivo 
foi justificado pela situação de 
urgência trazida pela pandemia 
de covid-19 e pela necessidade 
de poder contar, de forma ime- 

diata, com instrumento que pos- 
sa contribuir para alíviar seus 
efeitos negativos sobre a vida é 
a saúde da população brasileira 
e para reduzir a inflação, argu- 
mento que está longe de corres- 
ponder à realidade, para não 
chamar de fake news. 

Segundo comunicado ofi- 
cial, o Brasil permanece plena- 
mente engajado nas negoócia- 
ções em cursó no Mercosul e 
tem trabalhado intensamente, 
no âmbito do bloco, para pro- 

TEMA DO DIA 

movera revisão da Tarifa Exter- 
na Comum (TEC), que, em 
seus mais de 25 anos de existén- 
cia, jamais sofreu um processo 
dereforma integral. Dentro des- 
se espírito, continua a nota, O 

Brasil reiterou o caráter excep- 
cional e temporário da decisão, 
reafirmou seu compromisso 
com o Mercosul e informou ter 
aredução da TEC seguido os pa- 
rametros acertados com a Ar- 
gentina e o Paraguai, 

A decisão unilateral do Bra- 
sil, embora apoiada por Argenti- 
na c Paraguai, é um duro golpe 
contra o Mercosul, A responsa- 
bilidade por essa violação do 
Tratado de Assunção de 1991 ca- 
be exclusivamente ao Ministé- 
rio da Economia, que, com pou- 
ca sensibilidade política, igno- 
rou o valor estratégico do Mer- 
cosul para o Brasil, em especial 
para a indústria, e desconheceu 
as regras maiselementares para 
o cumprimento dos compro- 
missos internacionais assumi- 
dos pelo Pais. Contra a posição 
do Itamaraty, o Ministério da 
Economia, segundo se informa, 

estava disposto a apoiar a posi- 
ção do Uruguai de Nexibilizar as 
regras do Mercosul para permi- 
tir a negociação individual da- 
quele pais com a China, O Uru- 
guai, por seu lado, esticou ao 
máximo a corda, ao vincular 
seu apoio à rebaixa da TEC ao 
respaldo do Brasilá proposta de 
flexibilização. 

ROSINEE COUTINHO (STF 

“Demonizou-se o poder para apoderar-se 
dele”, diz Gilmar sobre Moro e Deltan 

Em sua conta no Twitter, ministro do 

STF bate pesado na migração para o universo 
político do ex-juiz federal Sérgio Moroedopro- 

Na prática, o Tratado de As- 
sunção foi duplamente desres- 
peitado, durante a presidência 
do Brasil, pela quebra da cláusu- 
lade consenso paraa tomada de 
decisões e pela decisão unilate- 
ral brasileira. Foi, também, des- 

respeitado quando o Ministério 
da Economia atropelou a coor- 
denação do processo de nego- 
ciação que cabe ao Itamaraty pe- 
lo Tratado de Assunção, com a 
omissão da presidência na arbi- 
tragem dessa diferença de posi- 
ção entre os dois ministérios. 
Sem base legal no Mercosul, a 
decisão teve de ser baseada no 

Comentários de leitores no 
portal e nas redes sociais 

e“Porreunir o ódio detudo o quenão presta 
neste país, Moroe Deltanme representam,” 
DIO VICENTE 

e“Precisamos que pessoas de caráter como 
eles se candidatem cada vez mais para dar 
um limpa geral no Congresso Nacional.” 
MARCIA RIOS 

e “Que venha Sérgio Moro colocar o Brasil 
em ordem, Chega de superpoderosos!” 
DJANE MEIRI PEREIRA 

e“Ser candidatoe porventura ser eleito sig- 
nifica se apoderar do poder? 
EVELYN CARMO 

] | NAS REDES SOCLMS 
SER | Vojá inriroci dectaques + porticipo des diapesbéena 

TM-&o. Amparado nesse prece- 
dente, nada impede que o Uru- 
guai decida unilateralmente se- 
guir adiante com a negociação 
com a China. 

De todo este lamentável epi- 
sódio, que enfraquece ainda 
mais o Mercosul, o Ministério 

da Economia será responsabili- 
gado pela eventual ruptura do 
subgrupo regional. Aunica solu- 
ção será tentar convencer o Uru- 
guai a não vetar a redução da 
TEC, legalizando-a, ao “merco- 

sulizar" a decisão, como o Minis- 

tério da Economia espera possa 
acontecer. Na hipótese de Mon- 
tevidéu seguir adiante com as 
negociações comerciais unilate- 
rais, não haverá alternativa se- 
não pedir ao Uruguai que cum- 
prao que ameaçou fazer; desem- 
barcar do Mercosul (Urexit). Se- 
rá inaceitável para os interesses 
brasileiros, sobretudo indus- 

triais, ter as exportações chine- 
sas entrando no Brasil com as 

regras de origem atuais e com 
tarifa zero. Não acredito que o 
governo chinês queira assumir 
uma posição de confronto com 
o Brasil é assinar um acordo co- 
mercial com uma economia da 

escala do Uruguai, quando com- 
parada com a do Brasil. 

A decisão unilateral de redu- 
ção da TEC foi um precedente 
que poderá ser questionado por 
setores industriais, com boas 

chances de sucesso, em vista do 
inegável descumprimento do 
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Tratado de Assunção. 
A discussão sobre o futuro 

do Mercosul se tornou urgente. 
Não se trata deum debate teóri- 
co e no vácuo. Há uma situação 
real em curso no Mercosul co- 
mercial que tem de ser examina- 
da, acima de qualquer outra con- 
sideração, à luz dos interesses 
concretos nacionais, levando 

em conta as novas realidades 
geopoliticas globais que apon- 
tamparaofortalecimento da re- 
gionalização e a multiplicação 
deacordos regionais e bilaterais 
de comércio, com novas regras 
que afetarão todos os paises. Ao 
contrário do que ocorre na 
América do Sul, sobo olhar com- 

placente do Brasil. O fim do 
Mercosul como união aduanei- 
ranão é uma alternativanem pa- 
ra O governo nem para O setor 
privado, 

A posição do Brasil, no mé- 
dio e no longo prazos, em rela- 
ção à integração regional e ao 
Mercosulvai depender do resul- 
tado da próxima eleição. Depen- 
dendo do resultado dela, deve- 
riahaver uma revisão dessas po- 
líticas para aprofundá-las e for- 
talecê-las, como resposta à glo- 
balização e na defesa do interes- 
se nacional, 

Aocompletar seu 30º aniver- 
sario, 2021 Se tornou o annus 
horribilis do Mercosul, & 

EX-CODRDENADOR NACIONAL DO MERCOSUL 
(B9-1904) 
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POLÍTICA Trechos da decisão que 
suspendeu pagamentos 
do orçamento secreto 

TERÇA-FEIRA, 8 DE NOVEMBRO DE 2021 

O ESTADO DE S. PAULO 

Tratoraço 

arlamentares 
iscutem manobra 
ara manter repasses 
o orçamento secreto 
Opção é abandonar a emenda de relator, foco da 

decisão do STF, e adotar outro modelo de pagamento 

BRENO PIRES 

ADRIANA FERNANDES 

BRASÍLIA 

Diante do freio imposto pela 
ministra Rosa Weber, do Supre- 
mo Tribunal Federal (STF), 
nos pagamentos do orçamento 
secreto, parlamentares discu- 
tem uma manobra para manter 
ocontrole sobre o cofre do Exe- 
cutivo, definindo como e onde 

bilhões de reais das verbas fede- 
rais devem ser aplicados. 
Uma alternativa defendida 

por integrantes da Comissão 
Mista de Orçamento (CMO) é 
abandonar as emendas de rela- 

tor-geral, foco da decisão da 
ministra, para turbinar outro 
tipo de repasse, as chamadas 
emendas de comissão, que ho- 
jesão pouco utilizadas, mas pe- 
las quais também não é possi- 
vel identificar os responsáveis 
pelas indicações. Neste novo 
modelo, contudo, o Palácio do 
Planalto poderia continuar a 
distribuir dinheiro a deputa- 
dos e senadores em troca de 
votos no Congresso. 

Rosa mandou suspender na 
sexta-feira todos os pagamen- 
tos feitos pelo governo, por 
meiodas emendas de relator, e 
se disse “perplexa” com o fato 

Lira pede ao Supremo 
O presidente da Câmara, Ar- 
thur Lira (PP-AL), pediu on- 

tem ao Supremo Tribunal Fe- 
deral que revogue a determina- 
ção da ministra Rosa Weber pa- 
ra suspender os pagamentos 
do orçamento secreto. O parla- 
mentar sugeriu que ouaminis- 
tra reveja a própria decisão in- 
dividual ou que o colegiado 
derrube a liminar. 

“A intervenção judicial no 
caso seria uma afronta ao prin- 
cipio da separação de Pode- 
res”, escreveu Lira. “Não cabe 
ao Poder Judiciário alterar as 

escolhas legitimamente feitas 
pelo legislador, tais como as re- 

de o dinheiro público ser “ofer- 
tado” a um grupo de parlamen- 
tares sem critérios mínimos 
de transparência. A decisão foi 
uma resposta a ações de parti- 
dos que questionaram Supre- 
mo após o Estadão revelar 
vesquema de “toma lá, da cá” 
montado pelo governo de Jair 
Bolsonaro. À liminar da minis- 
tra foi submetida a julgamento 
no plenário virtual, onde os de- 
mais integrantes da Corte têm 
até amanhã para decidir se 
mantém ou não o veto. 

Na CMO, colegiado respon- 
sável por definir as regras de 
como o dinheiro público deve 
ser aplicado a cada ano, o dis- 
curso é o de que é preciso dar 
visibilidade aos repasses do Or- 
camento. A solução de acabar 
com as emendas de relator pa- 
ra privilegiar as de comissão di- 
vide o grupo. “Aquilo que está 
fora do eixo normal de funcio- 
namento da Casa vai ter de ser 
debatido. Nós temos de ver as 
correções a fazer, independen- 
temente do queo STF deci- 
dir”, afirmou ao Estadão a pre- 

sidente do grupo, senadora Ro- 
se de Freitas (MDB-ES). 

COMISSÕES. As emendas de co- 
missão são indicações feitas 
pelos relatores dos 39 colegia- 

ferentes às programações in- 
cluidas na lei orçamentária 
por meio de emendas de rela- 
tor. Essas escolhas decorrem 

de decisão tipica e soberana do 
Parlamento”, afirmou o presi- 
dente da Câmara. 

Na manifestação ao tribu- 
nal, Lira disse ainda que as cha- 
madas emendas de relator-ge- 
ral estão dentro da lei e, pelo 
carater discricionário, admi- 

tem “margem de escolha de 
responsabilidade exclusiva do 
gestor público” e “faculdade 
do relator-geral de indicar be- 
neficiários durante a execução 
orçamentária”. 

“Os argumentos usados 
pela relatora do 
Supremo (Rosa Weber) 
não são justos. Dizer 
que nós estamos 
barganhando... Como 
eu posso barganhar 
se quem é o dono da 
caneta é o relator, o 
parlamentar? (...) 
Não vou discutir a 
legalidade porque 
é legal.” 
Jair Bolsonaro Presidente 
da República 

dos temáticos da Câmara e do 
Senado, como de educação ou 
urbanismo, Essas emendas 
são coletivas e não exigem ai- 
dentificação do autor da pro- 

“Essa margem, que pode va- 
riar de acordo com cada órgão 
concedente, é a que possibilita 
que sejam consideradas especi- 
ficidades durante a execução 
do Orçamento, as quais decor- 
rem da diversidade de situa- 
ções dentro do universo de 

s.S70 municipios e de todos os 
Estados e o Distrito Federal”, 

alegou o deputado. De acordo 
com Lira, seria inviável exigir a 
informação sobre que parla- 
mentar indicou o quê. 

JULGAMENTO. O orçamento se- 
creto está pautado para julga- 
mento hoje no plenário virtual 

DID SAMPATIVESTADÃO-25/10/2070 

posta. À compra de tratores 
por meio de uma emenda de 
comissão, por exemplo, seria 
atribuida a todo o grupo, e não 
aum parlamentar específico. 

Para Rose de Freitas, no en- 
tanto, é possível dar transpa- 
rência a essas indicações com 
as emendas de comissão. “É sá 

US autores serem signatários 
das emendas que estão fazen- 
do”, disse ela. A regra atual, po- 
rém, não obriga que o deputa- 
doouo senador se identifique. 

Diferentemente de outras 
modalidades, como as emen- 
das individuais ou de bancadas, 

asindicações de comissões não 
são impositivas, OU seja, O go- 
vemo não é obrigado a pagar € 
por isso há pouco interesse de 
parlamentares. No Orçamento 
do ano passado foram libera- 
dos R$ 582 milhões a munici- 
pios e governos estaduais nes- 
te formato. Neste ano, nada. 

OQ vice-presidente da CMO, 
senador Izalci Lucas (PSDB- 
DF), é um dos que defendem 
acabar com as emendas de rela- 

tor para privilegiar as de comis- 
são. Ele aponta como vanta- 
gemo fato de que esta modali- 
dade esvazia o poder do rela- 
tor-geral do Orçamento, a 
quem cabe concentrar as de- 
mandas de parlamentares por 
verbas para redutos eleito- 
rais. “Democratizar, descentra- 
lizar e dar mais transparência. 
Essa é à solução que à CMO 
deve trabalhar”, disse ele. 

PRESSÃO. Numa tentativa de 
evitar que o Supremo vete de 
uma vez por todas as emendas 
de relator, o presidente da Cà- 
mara, Arthur Lira (Progressis- 
tas-AL), se reuniu na noite de 
ontem com o presidente da 
Corte, Luiz Fux. O encontro foi 

fechado. Em manifestação en- 
viada na ação relatada por Ro- 
sa, o deputado defendeu a ma- 
nutenção dos repasses e argu- 
mentou que a decisão da minis- 
tra era “desnecessária, já que 
existem meios, em especial a 
cargo dos órgãos de controle 
externo e interno, para fazer va- 
lero cumprimento das disposi- 
ções da Lei de Diretrizes Orça- 

do Supremo. A expectativa é 
de que se chegue a um meio- 
termo: aprovação das emen- 
das de relator, mas com algo 
inexistente hoje: transparén- 
cia. Ontem, o presidente do Su- 
premo, Luiz Fux, que se reu- 
niu com Lira, rebateu as criti- 

cas ao encontro, “Não dei uma 
palavra, me limitei a ouvir”, 

afirmou o ministro ao Esta- 
dão. Segundo Fux, Lira e dois 
representantes do Senado de- 
ram sua versão sobre a tramita- 

ção do orçamento e do “itinerá- 
rio” das emendas de relator. 

'CONSEQUÊNCIAS". O Senado 

mentárias quanto à publicação 
dos critérios alocativos” (mais 
informações nesta página), 

Orgãos de controle como 0 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) e a Controladoria-Ge- 
ral da União (CGU), no entan- 

to, já admitiram que os paga- 
mentos feitos por estes meca- 
nismos não são transparentes 
e tornam impossivel saber 
qual político indicou o quê, 
Em outra frente para evitar 

uma derrota no STF, o vice- 

presidente da Câmara, Marce- 
lo Ramos (PL-AM), apresen- 
tou ontem um projeto para in- 
cluir critérios de distribuição e 
identificar o autor das emen- 
das de relator. Ramos argu- 
mentou que a suspensão desse 
tipo de emenda fará com que 
os recursos sejam destinados 
para gastos a critério do Execu- 
tivo, transferindo o poder do 

presidente da Câmara e do rela- 
tor do Orçamento para o presi- 
dente da República. “O que po- 
de contaminar ainda mais as 
decisões da Camara”, disse. 

CRÍTICA. Bolsonaro também 
defendeu ontem a distribuição 
de recursos a parlamentares 
via orçamento secreto e disse 
que Rosa “não foi justa” ao sus- 
pender os pagamentos. Para o 
presidente, não é possivel se 
falar em “barganha” se quem 
decide como e onde o dinheiro 
público deve ser enviado é o 
relator-geral do Orçamento, 
Óu seja, um parlamentar. 

“Dizer que nós estamos bar- 
ganhando... Como eu posso 
barganhar se quem é o dono da 
caneta é o relator, o parlamen- 
tar?”, questionou o presiden- 
te, em entrevista à rádio Jo- 
vem Pan Curitiba. “O parla- 
mentar é quem sabe onde pre- 
cisa de recursos, Não vou dis- 

cutir a legalidade porque é le- 
gal”, acrescentou. 
O mecanismo criado no go- 

verno Bolsonaro, porém, per- 
mite que parlamentares impo- 
nham aos ministérios o que fa- 
zer com recursos da emenda de 
relator. À decisão de liberar a 
verba é do Executivo. € coasora- 
RAM ANDRÉ SHALDERS E LAUMIBERTO POMPEU 

que derrube decisão de ministra 
também defendeu, perante a 
Corte, a continuidade dos pa- 
gamentos doorçamento secre- 
toe falou em “drásticas conse- 
quências” da suspensão dos re- 
passes. “O STF acaba por impe- 
dir a execução de uma parcela 
do gasto orçamentário do 
Pais, o que não se mostra com- 
pativel com o sistema de freios 
é contrapesos é com o princi- 
pio da separação dos três Pode- 
res, já que não cabe ao Judiciá- 
rio decidir qual política orça- 
mentária é mais adequada ao 
Pais”, diz a manifestação da Ca- 
sa, datada deanteontem. Grars- 
&A MOTTA. ELIANE CANTAMHÉDE E A.5. 
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Eleições 2022 

Bolsonaro acerta entrada no PL e 
Valdemar Costa Neto já prepara filiação 

Opresidente Jair Bolsonaro ba 
teu o martelo e decidiu dispu- 
tar a reeleição pelo PL, em 
2022. A filiação ao Partido Libe- 

ral ocorrerá ainda neste mês e 
representa sua nona mudança 
de sigla desde que ingressou 
na política, em 1988. Bolsona- 
ro preferiu o PL ao Progressis- 
tas (PP), com quem vinha ne- 
gociando, por avaliar que terá 
ali mais autonomia para in- 

fluenciar as decisões da Execu- 
tiva c os diretórios regionais 
do que teria em outra legenda, 

Fake news 

Presidente nacional e “do 
no” do PL, o ex-deputado Val- 
demar Costa Neto confirmou 
ter conversado ontem com Bol- 

sonaro, que avisou já ter comu- 
nicado sua decisão ao ministro 

da Casa Civil, Ciro Nogueira. 
“Ele disse para mim que falou 
como Ciro hoje Contem). E que 
o Ciro entendeu. Então, va- 

mos tocar para frente o assun- 

to e ver quando vamos fazer 

essa filiação”, afirmou Costa 
Neto ao Estadão, Nogueira é 
presidente do Progressistas, 
mas se licenciou da função, e 
também da cadeira de sena- 
dor, quando foi nomeado para 

a Casa Civil, no fim de julho. 

Procuradoria apura conduta de redes sociais 

O Ministério Público Federal vai investigar a atuação 
de redes sociais e aplicativos de mensagens no combate a no- 
tícias falsas. As plataformas terão de enviar informações so- 
bre providências em curso para detectar e enfrentar a produ- 
ção de conteúdos falsos e o uso de robôs e perfis fictícios. 6 

Mesmo assim, é ele quem com 
duz as negociações mais im- 
portantes do partido. 

“O presidente me informou 
que conversou com o Ciro e 
que falou com os outros parti- 
dos. Porque ele tem de se en- 
tender com todos. E nós te- 

mos de nos entender para que 
todos sejam atendidos. Por- 
que política é isso”, destacou 
Costa Neto, um dos persona- 
gens centrais do escândalo do 
mensalão, em 2005. 

“99% FECHADO". Mais cedo, o 

próprio Bolsonaro disse à 
CNN que estava “99% fecha- 

do” com o PL e que se reuniria 
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com a cúpula do partido ama- 
nhã, a fim de acertar os deta- 

lhes da filiação. “A chance de 
dar errado é quase zero”, afir- 
mou o presidente à CNN, 

Se não houver imprevistos, 
a ideia é fazer a cerimônia de 
filiação de Bolsonarono dia 22, 
justamente por ser este o nú 
mero do PL e o ano da eleição. 

Na negociação para entrar 
no PL, Bolsonaro tem se preo- 

cupado em amarrar um acerto 
político pelo qual os partidos 
mais próximos de seu gover- 
no, como o Progressistas e o 
Republicanos, também inte- 
grem a aliança para a campa- 
nha da reeleição. Na disputa 

Milícias digitais 

POLÍTICA 1 

de 2018, 0 então candidato do 

PSL se referia a essas legendas 
como “velha política”. 

VICE. Agora, no entanto, o parti- 

do de Ciro Nogueira poderá 
terovicena chapa encabeçada 
por Bolsonaro. Mas o nome de 
verá ser indicado de comum 

acordo com o presidente. 
Desde novembro de 2019 

Bolsonaro está sem partido, 
Após ter brigado como coman- 
do do PSL, ele tentou fundar o 
Aliança pelo Brasil, mas não 
conseguiu as assinaturas ne 
cessárias para formalizar a si- 
gla no Tribunal Superior Elei 
toral (TSE). 
O presidente negociou, en- 

tão, aentrada em vários outros 

partidos, como Republicanos, 
PRTB e Patriota, mas enfren- 

tou uma série de obstáculos 
porque sempre apresentava a 
exigência de mandar na legen- 
da, inclusive no caixa, 6 coraso- 

ROU LALMIBERTO POMPEU 

Moraes revoga a prisão de Daniel Silveira 

O ministro do Supremo Alexandre de Moraes revogou 
ontem a prisão preventiva do deputado bolsonarista Daniel 
Silveira (PSL-RJ) (foto). O parlamentar está proibido de man- 
ter contato com outros investigados nos inquéritos das fake 
news e das milícias digitais e não pode usar as redes sociais. 6 
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debandada não é só no 
Ministério da Econo- 
mia, é também no da 

Educação e o presiden- 
te Jair Bolsonaro coleciona ma- 

mifestos e desafetos, não mais 
um daqui, outro dali, mas às dú- 

zias e das mais variadas áreas. 
Já se perdeu a conta das bai- 

xas na Economia, que atingem 
altos escalões, como as secreta- 

rias do Tesouro, Receita Fede- 
ral, Administração e Privatiza- 
ções. Cai um atras do outro, 
por desencanto e impotência, 
e ninguém de fora se anima a 
assumir, por precaução e juí- 
zo, Assim, o jeito é embaralhar 
as peças no mesmo tabuleiro: 
o próprio governo, 

OMEC vai no mesmo cami- 
nho. Até a conclusão desta edi- 
ção, já tinham se demitido 33 
servidores do Inep, responsa- 
vel pelo Enem, a13 dias das pro- 
vas, com 3 milhões de inscri- 
tos. Alegaram “fragilidade téc- 
nica e administrativa” - ou se- 
ja, bagunça — da atual gestão. O 
diretor, Danilo Dupas, é o quar- 
to no governo Bolsonaro. 

Se a crise vem de dentro, 
vem também de fora do gover- 
no, onde doutores da acade- 
mia e das áreas cientifica e am- 
biental, para ficar só nas crises 
maisagudas, fazem fila para di- 
zer um “basta” ao negacionis- 
mo,à ignorância, à falta de prio- 
ridades, às perseguições, 

Grão-mestre do Mérito Cien- 
úfico, o que já é um escândalo, 
Bolsonaro cancelou a entrega 
de medalhas para Marcos Vi- 
nicius Guimarães Lacerda, au- 

Rebelião na Economia 

chega ao MEC, a 
cientistas, professores, 

ambientalistas... 
E vai continuar 

tor de um estudo comprovan- 
do a ineficácia da cloroquina 
contra a covid-19, e Adele Ben- 

zaken, demitida já em 2019 do 
Departamento de HIV Aids por 
causa de uma cartilha para ho- 

mens trans. Ambos da Fiocruz. 

Como reação, 21 cientistas 
renunciaram à medalha, por 
“indignação, protesto & repu- 
dio” à exclusão dos dois cole- 

ras, dO negacionismo e do 
drástico corte de verbas para 
Ciência. E não ficou por aí, pois 
38 professores eméritos da 
UFRJ foram na mesma linha. 

Isso remete ao desmanche 
da Saúde, com um ministro 
que não conhecia o SUS, do 
Meio Ambiente, com um que 
jamais pisara na Amazônia, da 
Política Externa, pró-Trump, 
eda Cultura, com um simpati- 

zante de Hitler. E o desmata- 
mento cresce c os biomas cin- 

digenas são ameaçados, en- 
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As dúzias 

quanto o total de multas am- 
bientais é o menor em 20 anos! 
Madeireiros ilegais, contraban- 
distas, invasores e destruido- 
res em geral fazem a festa. 

E o presidente? Não pode 
comemorar o avanço da vacina- 

ção, após defender “tratamen- 
to precoce” e desdenhar das va- 
cinas na ONU, passa ao largo 
da COP 26 para fugir de “pedra- 
das” e reclama que os argumen- 
tos da ministra Rosa Weber 
(STF) para suspender o orça- 
mento secreto (e o “trarora- 
ço”) “não são justos”. Afinal, o 
que é e o que não é justo? € 

COMENTARISTA DA RÁDIO ELDORADO, 

DA RÁDIO JORNAL [PE] E DO TELEJDRNAL 
GLOBDMEWS EM PAUTA 

Eleições 2022 

Moro busca MBL e nomes ligados a Huck 
Ex-ministro já atua 
para formar grupo 
político que dê 
sustentação à sua 
potencial candidatura 
ao Palácio do Planalto 

PEDRO VENCESLAU 
BRENDA ZACHARIAS 
LUIZ VASSALLO 

Prestes a se filiar ao Podemos, 

o ex-ministro da Justiça Sér- 
gio Moro já atua nos bastido- 
res para formar um grupo po- 
lítico próprio que dé sustenta- 
ção à sua potencial candidatu- 
raao Palácio do Planalto, Afas- 
tado do debate nacional desde 
que deixou o governo e foi 
atuar em uma empresa de con- 
sultoria nos Estados Unidos, 

Moro procura interlocução 
em várias frentes simultâneas 
para se destacar no congestio- 
nado campo da terceira via. 
O ex-juiz tenta arregimen- 

tar apoio nas bases “lavajatis- 
tas”, incluindo grupos que lide- 
raram as manifestações pelo 
impeachment da ex-presiden- 
te Dilma Rousseff (PT), como 
o Vem Pra Rua é o Movimento 
Brasil Livre (MBL). 

Com a saida do apresenta- 
dor Luciano Huck da disputa 
presidencial, o ex-ministro 

quer explorar a condição de 
possivel “outsider” da eleição. 
Moro tenta construir pontes 
com economistas € teve con- 
versas com quadros que eram 
próximos ao apresentador da 
TV Globo, como Armínio Fra- 

ga. O objetivo é expandir sua 
narrativa para além do comba- 
tea corrupção e fazer uma sina- 
lização ao mercado. Outro no- 

me que está no radar de Moro 
é o de Persio Arida, 

IDENTIFICAÇÃO. “Neste pro- 
cesso, uma das coisas que eu 
defendo é que não tem que ter 
nenhum veto a nenhum pré- 
candidato, a nenhuma força 
política que queira trabalhar 
pela unidade. Se ele procurar, 
claro, vamos dialogar”, disse o 

presidente do Cidadania, Ro- 
berto Freire, Na semana passa- 
da, Moro esteve com o presi- 
denciável do partido, o sena- 
dor Alessandro Vieira (SE). 

Freire era um dos interlocu- 
tores próximos de Huck. As- 
sim como Moto, Vieira é iden- 

tificado com a pauta do comba- 
teá corrupção, o que facilitaria 
uma eventual composição, 
Mas, apesar da disposição ao 
diálogo, Freire faz pondera- 
ções sobre a candidatura de 
Moro. “A agenda dele tem um 
certo peso na sociedade, a 
questão da luta contra a cor- 
rupção. Mas não é suficiente 
para representar (o País). Os 
problemas brasileiros são mui- 
to maiores do que isso, embo- 

ra isso (a corrupção) seja um 
problema. Ele é um grande elei- 
tor, mas não sei se será um 
grande candidato.” 

No caso do MBL, a disposi- 
ção é explicita. “Precisamos de 
umnome viável para unir ater- 
ceira via. O nome do Moro vai 
além do lavajatismo. Ele tem 
preocupações sociais e com a 
estabilidade econômica, Estar 
com Moro é uma possibilida- 
de. Podemos convergir no ano 
que vem”, disse a porta-voz do 
MEBL, Adélia Oliveira. 

Deputados e lideranças do 
MEL estarão no ato de filiação 
do ex-ministro ao Podemos, 

Ex-ministro questiona 
no STF depoimento de 
Bolsonaro em inquérito 

Pivô do inquérito que investi- 

ga se o presidente Jair Bolso- 
naro tentou interferir politi- 
camente na Polícia Federal, 
o ex-ministro da Justiça Sér- 
gio Moro acionou o Supre- 
mo Tribunal Federal contra 

o depoimento do chefe do 
Executivo. Ele pede ao minis- 
tro Alexandre de Moraes, re- 

lator da investigação, que 
cobre um parecer da Procura- 
doria-Geral da República (P- 
GR) sobre a audiência. 

O principal ponto questio- 
nado por Moro é que o inter- 

rogatório foi feito pela PF 
sem a participação de seus 

advogados e da PGR. A defe- 
sa do ex-ministro diz que fal- 
tou isonomia no tratamento 
dispensado ao presidente. 

“Esperavam os signatá- 
rios da presente serem comu- 
nicados da data de oitiva do 
segundo investigado - e as- 
sim também o fosse a pró- 

“Não tem que ter veto a 
nenhum pré-candidato 
que queira trabalhar 
pela unidade.” 
Roberto Freire Presidente do 
Cidadania 

“Moro vai além do 

lavajatismo, Podemos 
convergir no ano 

que vem.” 
Adélia Oliveira Porta-voz 

do MBL 

pria PGR - mantendo-se o 
procedimento adotado quan- 
do do depoimento prestado 
pelo ex-ministro Sérgio Mo- 
ro, em homenagem à isono- 
mia processual. Nada obstan- 
te, o depoimento do sr. presi- 
dente da República foi colhi- 
do em audiência reservada, 

presidida pela autoridade 
policial em periodo notumo, 
sem participação desta defe- 
sa e da Procuradoria-Geral 
da República”, afirmaram os 
advogados ao STF, 

Durante o depoimento, 
Bolsonaro admitiu que pediu 
trocas na diretoria-geral da 
PF e nas superintendências 

do órgão e disse que o seu 
então ministro condicionou 
as substituições a uma indi- 
cação para o Supremo. 

A defesa de Moro chegou 
a preparar uma lista de ques- 

tionamentos, mas não foi 
comunicada da data da oiti- 

va, o que impediu o compare- 
cimento no Palácio do Planal- 

tona quinta-feira passada, 
quando Bolsonaro foi ouvi- 
do, (MRAYSSA MOTTA 

amanhã, em Brasilia e,em con- 

trapartida, Moro confirmou 
presença no Congresso Nacio- 
nal do movimento, no dia 20. 

OUTROS TEMAS. Para o evento 
de filiação, Moro redigiu um 
discurso que deve apenas pas- 
sar por pontuais ajustes da 
equipe de marketing do Pode- 
mos. O Estadão apurou que o 
texto não bate apenas na tecla 
do combate à corrupção, mas 
deve tratar de economia, edu- 
cação e saúde. O ex-ministro 

tem ditoa integrantes do parti- 
do e de sua equipe de campa- 
nha que deve privilegiar o de- 
bate sobre justiça social. 

AGENDA PRÓPRIA, Segundo 
aliados, Moro está 100% foca- 

do neste momento em fazer 
política, mas tem operado 
com uma agenda própria e de 
forma discreta. O ex-ministro, 

de acordo com correligiona- 
rios, sabe que precisa ampliar 
o leque partidário de apoio pa- 
ra além do Podemos, uma le- 
genda com recursos limitados 
do Fundo Partidário e do fun- 

do eleitoral e pouco tempo de 
exposição no horário eleitoral 
de TV e rádio. 

Futura legenda a ser criada 
a partir da fusão entre o DEM e 
o PSL, o União Brasil, que deve 

ter seu registro formal em ja- 
neiro, foi procurado por Moro, 
O principal interlocutor do 
ex-ministro na legenda em for- 
mação é o deputado Junior 
Bozzella (SP), vice-presidente 
nacional do PSL e presidente 
do partido em São Paulo. O 
parlamentar chegou a organi- 
zar um grupo de parlamenta- 
res pró-Moro dentro da agre- 
miação e, nos últimos 45 dias, 
tem conversado quase diaria- 
mente com o ex-ministro, 

“O União Brasil nasce com 

oobjetivo de construir a tercei- 
ra via. Moro nutre as melhores 

condições para quebrar a pola- 
rização”, disse Bozzella. Há, 

porém, fortes resistências den- 
tro do novo partido. 

Procurado, Moro não quis 
se pronunciar. & 

NA WER 

Eleições 2022: veja quem 
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Disputa entre EUA 
e China pode afetar 
a América Latina INTERNACIONAL nf 

Big Brother Cisjordânia 

Israel usa reco 

para ampliar vi 
ecimento facial 
ância de palestinos 

Tecnologia captura imagens que são associadas a um banco de dados; para ativistas, iniciativa viola di- 
reito à privacidade, mas Exército israelense alega que operação é parte do combate ao terrorismo 

Fada Tia 

O Exército de Israel ampliou a 
vigilância dos palestinos na 
Cisjordânia ocupada, inte- 
grando mecanismos de reco- 
nhecimento facial a uma cres- 
cente rede de câmeras € 
smartphones, segundo rela- 
tos de ex-soldados israelen- 
ses. À iniciativa, adotada hã 

dois anos, envolve uma techo- 
logia de smartphone chamada 
Blue Wolf (Lobo Azul), que 
captura fotos dos palestinos e 
associa as imagens a um ban- 
co de dados. O aplicativo aler- 
ta os soldados com diferentes 
cores, informando sea pessoa 
deve ser detida, presa ou deixa- 

“Não nos sentimos 
mais à vontade para 
sociabilizar, porque as 
câmeras estão sempre 
nos filmando” 
Yaser Abu Markhyah 

Palestino de 49 anos, 

morador de Hebron 

da em paz. 
Para construir o banco de 

dados, uma competição de fo- 
tografia foi organizada entre 
os soldados israclenses no 
ano passado, na qualos milita- 
res faziam imagens de palesti- 
nos — incluindo crianças — e 
eram premiados segundo a 
maior quantidade de registros 
que suas unidades realizavam, 
O número total de pessoas fo- 
tografadas é desconhecido, 

mas é estimado em milhares. 

O programa foi revelado em 
entrevistas ao Washington 
Post por dois ex-militares e 
quatro relatos independentes 
de soldados dispensados. 
Além do Blue Wolf, os milita- 

res israelenses instalaram cá- 
meras de escaneamento facial 
na cidade de Hebron, para aju- 
dar soldados que trabalham 
nos postos de controle a iden- 
tificar os palestinos antes que 
eles apresentem documentos. 
Uma rede mais ampla de cá- 

meras de circuito interno, 

apelidada de “Hebron, cidade 
inteligente”, monitora em 
tempo real a população da ci- 
dade e, segundo afirmou um 
ex-soldado, em alguns casos, 
registra imagens de dentro 
das casas. 

Os ex-militares entrevista- 

dos conversaram com à ONG 
Quebrando o Silêncio, de ve- 

teranos do Exército istaelen- 
se, que se opõem à ocupação. 
Eles falaram sobre o progra- 
ma sob condição de anonima- 
to, por medo de repercussões 
sociais e profissionais. 

“Eu não ficaria à vontade se 
eles usassem isso noshopping 
da minha cidade”, afirmou 

uma militar israclense, que 
trabalhou em uma unidade de 
inteligência do Exército. “As 
pessoas se preocupam com im- 
pressões digitais, mas isso é 
muito pior.” Ela disse que re- 
solveu revelar a existência do 
sistema de vigilancia por con- 
siderá-lo uma “violação da pri- 
vacidade de um povo inteiro”, 
O uso de ferramentas de vi- 
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Câmera usada pelos israelenses para controle dos palestinos na cidade de Hebron, na Cisjordânia 

gilância é uma das mais elabo- 
radas aplicações desse tipo de 
tecnologia por Israel, segun- 
do especialistas da Access- 
Now, ONG que defende direi- 
tos civis no ambiente digital. 
Em resposta a questiona- 

mentos, o Exército de Israel 

disse que “operações de segu- 
rança rotineiras” são “parte 
da luta contra o terrorismo e 
dos esforços de melhorar a 
qualidade de vida” da popula- 
ção na Cisjordânia. “Natural- 
mente, não podemos revelar 
capacidades operacionais nes- 
se contexto”, acrescenta 0 co- 
municado., 
Qusodetecnologia de reco- 

nhecimento facial foi banido 

em 12 cidades americanas, in- 
cluindo Boston e São Francis- 
co. Este mês, o Parlamento Eu- 
ropeu pediu a proibição do 
uso policial de ferramentas de 
reconhecimento facial em lu- 
gares públicos. 
Em Israel, uma proposta pa- 

ra introduzir câmeras com re- 
conhecimento facial em espa- 
ços públicos não foi adiante. 
“Enquanto paises desenvolvi- 
dos restringem fotografias, re- 
conhecimento facial e vigilân- 
cia, a situação descrita é uma 
grave violação de direitos bási- 
cos, como o direitoà privacida- 
de”, disse Roni Pelli, advogada 

da Associação por Direitos Ci- 
vis de Israel, 

Yaser Abu Markhyah, pales- 
tino de 49 anos, afirmou que 

sua família vive em Hebron há 
cinco gerações e aprendeu a 
conviver com postos de contro- 
le, restrição de movimento e 
questionamentos frequentes 
de soldados de Israel. Ele acre- 
dita que este tipo de vigilância 
tem furtado os últimos resqui- 
cios de privacidade. “Não nos 
sentimos mais à vontade para 
sociabilizar, porque as câme- 

ras estão sempre nos filman- 
do”, disse Markhyah, que não 
permite mais que seus filhos 
brinquem em frente de casa é 
se queixa que parentes evitam 
visitá-lo. (8 wP. TRADUÇÃO DE GUILHERME 
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Ativistas foram alvo de spyware de empresa israelense 

JERLUISALEM 

Especialistas disseram ontem 
que os smartphones de seis re- 
presentantes de grupos defen- 
sores dos direitos dos palesti- 
nos, que Israel recentemente 
incluiu em sua lista de terroris- 
tas, foram alvo do spyware Pe- 
sasus, desenvolvido pela em- 
presa de tecnologia israelense 
NSO Group, levantando ques- 
tões sobre o envolvimento do 
governo israelense no caso. 

As descobertas foram apre- 
sentadas em uma análise feita 
pela Front Line Defenders, 

um grupo de direitos huma- 
nos com sede em Dublin, pelo 
Citizen Lab, um laboratório 

de observação do ciberespaço 
afiliado à Universidade de To- 
ronto, e pela Anistia Interna- 
cional, 
O governo de Joe Biden im- 

pós sanções à NSO na semana 
passada, acrescentando-a a 
uma lista de empresas estran- 
geiras proibidas de comprar 
produtos americanos. À em- 
presa é criticada há anos por 
vender o Pegasus a clientes, in- 
cluindo governos autoritários, 

que usaram o programa para 
hackear telefones de advoga- 

50 mil números de 
telefone foram invadidos 

pelo Pegasus, segundo in- 
vestigação revelada em ju- 
lho - programa espionaria 
chefes de Estado, ativistas, 

jornalistas e dissidentes. 

dos, dissidentes, jornalistas, 

ativistas e políticos em deze- 
nas dos países. Se as novas ale- 
gações forem verdadeiras, 0 ca- 
so seria mais uma ocorrência 

do software sendo usado con- 
tra defensores de direitos hu- 

manos € o primeiro caso co- 
nhecido de utilização dentro 
de Israel, 

ISRAEL. O gabinete do primei- 

ro-ministro israelense, Naftali 

Bennett, e o Ministério da De- 
fesa de Israel negaram que o 
spyware tenha sido usado para 
hackear os telefones dos ativis- 

tas, entre eles um francês e um 
americano. Em 22 de outubro, 

o Ministério da Defesa israe- 
lense anunciou que incluiu 
seis ONGs palestinas, entre 
elas Al-Hag, Addameer e Bi- 

san, em sua lista de organiza- 
ções terroristas. Elas são acu- 
sadas de terem vínculos com a 
Frente Popular para a Liberta- 
ção da Palestina (FPLP), consi- 
derada “terrorista” por Israel, 

EUA e União Europeia. 
O Pegasus permite que seus 

usuários invadam um telefo- 
ne, monitorem sua localização 
e extraiam conteúdo, incluin- 
do mensagens criptografadas, 
videos, fotografias e contatos. 
Uma porta-voz da NSO disse 
que a empresa não identifica- 
ria quem usou o software enão 
sabia contra quem o programa 
teria sido usado. € vt earp 
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O que fazer com a Nicarágua? 
Região tem pouco tempo para mostrar que outra ditadura na América Latina será intolerável 

ARTIGO 

regime de Daniel Orte- 
ga e Rosario Murillo rea- 
lizou sua eleição de fa- 
chada no domingo, re- 

movendo qualquer vestígio fi- 
nal de dúvida de que a Nica- 
rágua é, infelizmente, uma dita- 

dura. À questão urgente agora 
diante de nós é: como o restan- 
te do mundo deveria reagir? 

Não há soluções milagrosas 
para a situação da Nicarágua, é 
expectativas a respeito do que 
pode ser feito neste momento 
devem ser equilibradas com 
realismo. Mas ainda há opções 
capazes de colocar pressão real 
sobre o regime Ortega-Murillo 
emostrar que mais uma ditadu- 
ra na região não será tolerada. 
Acomunidade internacional, 

liderada por EUA, Canadá e 
União Europeia, deveria come- 
car por não reconhecer os resul- 
tados do que o presidente Joe 
Biden descreveu como uma 
“pnantomima eleitoral” e au- 
mentar a pressão com sanções. 
Exigência de libertação imedia- 
ta de todos os presos políticos, 
liberdade de dissensão cexpres- 
são, respeito por direitos huma- 
nos e um calendário eleitoral 
que garanta eleições livres den- 
tro de um ano deveriam ser 
pré-requisitos paraoalívio des- 
sas sanções. 
Ocaminho que levou a Nica- 
ráguaa se juntara Cuba e Vene- 

guela na lista das ditaduras 
americanas foi longo, mas pre- 
visível. Ortega ocupa o poder 
desde 2007, em três mandatos 

consecutivos, e o próximo será 
seu quarto. Se levarmos em 
consideração seus anos no po- 
der na década de Bo, ele é o 

governante mais longevo da 
Nicarágua, com um total de 28 
anos no cargo. 
Em 2018, quando manifestan- 

tes foram reprimidos de manei- 
rabrutal, ogoverno nicaraguen- 
se começou a silenciar sistema- 
ticamente opositores e jornalis- 
tas. Veiculos da imprensa inde- 
pendente, como El Confidencial 
e 100% Noticias, foram invadi- 

Afeganistão 

dos por forças policiais e força- 
dos a encerras as atividades. Os 

estúdios da Radio Diario foram 
destruídos por forças paramili- 
tares. 
Comunicadores nicaraguen- 

ses sofreram agressões fisicas, 
exilio forçado de mais de 70 pro- 
fissionais, destruição de equipa- 
mentos, processos ilegais pro- 
movidos pelo sistema Judiciá- 
rio caté morte. Bloqueio de ou- 
trosmeios de comunicação, co- 
mo La Prensa, para impedir 
suas atividades, também fize- 

ram parte do esquema. 

TORTURA. Há mais de 150 pre- 
sos políticos no pais, incluindo 
candidatos da oposição à presi- 
dênciae lideranças do setor pri- 
vado, todos com o denomiina- 
dor comum de ter expressado 
oposição ao regime. Os prisio- 
neiros estão sofrendo assédios, 

privação de comida, de comuni- 
cação, estão isolados e proibi- 

dos de receber visitas de paren- 
tes ou advogados de defesa. 
Deacordo com parentes eor- 

ganizações de defesa de direi- 
tos humanos, os presos políti- 
cos estão sendo torturados. À 

Corte Interamericana de Direi- 
tos Humanos ordenou a liberta- 

ção imediata de uma longa lista 
de prisioneiros políticos, mas 
sua ordem foi ignorada. 

As consequências de não 
agir com firmeza e rapidez po- 
dem ser encontradas em ou- 

tros pontos da região, ea Vene- 
guela, infelizmente, é o espe- 
lho perfeito. Os sinais do que 
está sendo construido na Vene- 

zuela estavam presentes mui- 
to antes de o país se tornar O 

imenso problema que é atual- 
mente, e nenhuma ação ime- 
diata foi tomada. 

A Nicarágua é um país menor 
do que a Venezuela, mas muito 
mais próximo dos EUA e o 
maior da América Central. Are- 
gião é crítica para os EUA na 
luta contra o tráfico de drogas, 
o tráfico humano eoutras ativi- 
dades criminosas. 

Nicolás Maduro, da Venezue- 
la, continua entre os mais for- 

tes apoiadores do regime Orte- 
ga-Murillo; ambos os paises fo- 
ram expulsos dos quadros do 
Conselho da Internacional So- 

cialista, organizado em 2019, 

Taleban permite vacinação contra pólio 

A Organização Mundial da Saúde e o Unicef lançaram 
ontem no Afeganistão uma campanha de imunização contra 
a poliomielite, a primeira sob o novo governo do Taleban, 
que se opôs à vacinação antes de retomar o poder. O objetivo 
é imunizar 10 milhões de crianças menores de 5 anos, muitas 
em regiões antes inacessíveis em razão da violência. é 

DSHALDO A17á5S/RELTERS 

Mural com Imagem de Ortega em Manágua: ataque à democracia 

É preciso considerar 
sanções com base em 
abusos dos direitos 
humanos e violação de 
normas democráticas 

na República Dominicana, em 
razão de práticas antidemo- 
cráticas e violações de direitos 
humanos. 
O Relatório sobre Terroris- 

mo, do Departamento de Esta- 
do dos EUA, reconhece que o 
regime do venezuelano Madu- 
ro constitui um ambiente per- 
missivo para grupos terroris- 

MAKIL ROHSMR/AFE 

tas, abrigando-os em seu terri- 
tório, incluindo simpatizantes 
do Hezbollah. Os riscos de uma 
parceria mais forte entre Vene- 
zuela e Nicarágua são imensos 
e reais. 

Alguns passos já foram toma- 
dos antes da fraude de 7 de no- 

vembro. A Organização dos Es- 
tados Americanos aprovou 
uma resolução que pedia elei- 
ções livres e recebeu apoio de 
26 de seus membros, também 
condenando a repressão. O Al- 
to-Comissariado da ONU para 
os Direitos Humanos consta- 

tou detenções arbitrárias na 
Nicarágua. Ambos os organis- 
mos multilaterais mandaram 
mensagens claras ao país cen- 
tro-americano. À UE conde- 
nou asações repressivase abu- 
sos de direitos humanos e apli- 
cou sanções. 
O Senado dos EUA aprovou 

no início de novembro a Lei Re- 
nacer (acrônimo em lingua in- 
glesa para Reforçar na Nica- 
ráguaa Adesão a Condições pa- 
ra Reforma Eleitoral), que tem 
o foco em direitos humanos e 

nochamado por eleições demo- 
cráticas. A legislação é destina- 
da a intensificar o engajamento 

EUA 
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diplomático americano na res- 
posta às táticas do regime Orte- 
ga-Murilo, incluindo enfren- 
tara corrupção do governo e de 
parentes de seus membros. 
A legislação prevê sanções 

em coordenação com o Canadá 
ca UEe informes mais detalha- 

dos das atividades russas na Ni- 
carágua, entre outras coisas. À 
lei deve ser aprovada em breve 
pelo presidente Biden, 

DEMOCRACIA. No dia seguinte 

às eleições, os apelos e exigên- 
cias clamando por medidas pre- 
cisam ser convertidos em medi- 
das concretas, novas e mais ri- 
gorosas. Antes de mais nada, a 
imediata recusa em reconhecer 
o novo mandato de Ortega e o 
anúncio e a aplicação de medi- 
das coercitivas. Isso pode in- 
cluir a convocação dos embaixa- 
dores na Nicarágua, a expulsão 
da Nicarágua da OEA e a solici- 
tação a instituições financeiras 
internacionais para que inter- 
rompam os emprêstimos e a 
oferta de outros recursos finan- 
ceiros à Nicarágua. 
Medidas bilaterais também 

podem ser consideradas pelos 
EUA, pela UE e outros paises 
democráticos. Os acessos co- 

merciais previstos em acordos 
como o Tratado de Livre-Co- 

mércio entré EUA e América 
Central (Cafta) devem ser re- 
vistos para evitar que ofereçam 
caminhos pelos quais o regime 
possa se sustentar. 
Sanções com base em abusos 

contra os direitos humanos e a 
violação de princípios demo- 
cráticos também precisam ser 
consideradas. Medidas especifi- 
cas voltadas contra empresas é 
indivíduos ligados ao regime, 
como o cancelamento de vis- 
tos, medidas judiciais contra 

crimes e a inclusão na lista de 
sanções da Agência de Contro- 
le de Ativos Estrangeiros dos 
EUA (Ofac) também precisam 
ser abordadas. O povo da Nica- 
rágua merece a restauração da 
democracia. Os paises das 
Américas precisam mostrar 
que outra ditadura na região se- 
ráinaceitável]. (tradução DE GuILHER- 

ME RUSSO 

EM-VICE-PRESIDENTE E EX-CHANCELER DO 
PANAMA ENTRE DO E S010 

Invasor do Capitólio pede asilo em Belarus 

Evan Neumann, que é procurado pelo FBI e apontado 
como uma das pessoas que invadiram o Capitólio, no dia 6 de 
janeiro, instigadas por Donald Trump, está buscando asilo em 
Belarus. Ele participou de uma entrevista na TV estatal bela- 
russa, que o apresentou como um “simples americano cujas 
lojas foram queimadas por ativistas do Black Lives Matter”. e 
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Ensino superior 

METRÓPOLE nf 

A 12 dias do Enem, 34 técnicos 
pedem demissão no MEC 

Funcionários, que têm funções essenciais no exame, criticam a 

fragilidade técnica” do ministro, mas ficarão até saída ser publicada 

RENATA CAFARDO 
JÚLIA MARQUES 

Trinta e quatro servidores do 
órgão do Ministério da Educa- 
ção (MEC) responsável pelo 
Exame Nacional do Ensino Mé- 
dio (Enem) pediram ontem 
exoneração e dispensa. Faltam 
12 dias para a prova, marcada 
para os dias 21 e 28, com 3 mi- 
lhões de estudantes. Os funcio- 
nários desempenham funções 
cruciais para a realização do 
exame, em áreas como planeja- 
mento, aplicação, logistica, 
contratos e tecnologia. 

O Estadão revelou a demis- 
são coletiva no início da tarde 
com 13 nomes e, ao longo de 

todo o dia, mais funcionários 

decidiram aderir, O ato é um 
agravamento da crise que se 
instaurou no Instituto Nacio- 

Presidente do Inep teria 
dito que tudo estava sob 

controle. À resposta serviu 
de estopim para o pedido 

geral de exoneração 

nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep) desde o 
início do governo de Jair Bolso- 
naro. O atual presidente Dani- 
lo Dupas — o quarto em três 
anos — é acusado de desmonte 

do órgão mais importante do 
MEC, assédio e desconsidera- 
ção de aspectos técnicos. 

A carta de demissão diz que 
eles entregaram os cargos por 
causa da “fragilidade técnica e 

administrativa da atual gestão 
máxima do Inep”. Os demissio- 
nários representam 20% dos 
atuais 164 ocupantes de cargos 
no Inep. Todos são servidores 
antigos e experientes, com vá- 
rias provas do Enem, 

Segundo o Estadão apurou, 
integrantes da Cesgranrio, con- 
sórcio contratado para aplicar 
o Enem, temem o que possa 
acontecer com a prova sem a 
interlocução e a experiência 
dos técnicos que sairam. Ofi- 
cialmente, a empresa infor- 
mou que não pode fazer comen- 
tários “por força contratual”, 

Entre os quetêm deacompa- 
nhar e fiscalizar o cumprimen- 
to do contrato coma Cesgran- 
rio mais da metade pediu exo- 
neração. À servidora Danusa 
Fernandes Rufino Gomes, por 
exemplo, é agestora do contra- 
to. Já Denys Cristiano de Oli- 
veira Machado cuida da fiscali- 
zação da base de dados sobre a 
distribuição das provas por sa- 
la. Vanderlei dos Reis Silva e Sa- 
muel Silva Souza são do grupo 
que acompanha a aplicação em 
tempo real e envia informa- 
ções ao Inep. Também assina a 
carta de exoneração Andréia 
Santos Gonçalves, que faz a su- 
pervisão das atividades de mo- 
nitoramento da prova. 

RADAR. “Está saindo todomun- 
do do sistema de monitoramen- 

to de incidentes, que é o radar 
do Inep para solucionar os pro- 
blemas de aplicação do Enem”, 
disseum servidor que pediu pa- 
ra não ter seu nome publicado. 
“Q Enem vai ser realizado num 

Dupas tem ligação com 
ministro e é elogiado 
pelo setor privado 

Danilo Dupas é o quarto pre- 
sidente do Instituto Nacio- 
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais (Inep) no go- 
vermo de Jair Bolsonaro. An- 

tes de ser nomeado como 
chefe do órgão mais impor- 
tante do MEC, ele ocupava o 

cargo de secretário de Regu- 
lação e Supervisão da Educa- 
ção Superior do Ministério 
da Educação, 

voo às cegas.” Qutra servidora 
disse que “todos que cuidam 
da logística de aplicação do exa- 
me entregaram os cargos” e O 
Inep ficou “acéfalo”, Segundo 

FELIPE RALVESTADÃO-3/1NT00A 

Dupas tem ligação pes- 
soal com o ministro da Edu- 

cação, Milton Ribeiro - am- 
bos ocuparam cargos na Uni- 
versidade Presbiteriana 
Mackenzie. O economista 

assumiu o Inep em fevereiro 
deste ano, logo após a realiza- 
ção da última edição do Exa- 
me Nacional do Ensino Mé- 

dio (Enem). 
Depois disso, Dupas vem 

se aproximando do setor pri- 
vado — em sua gestão no 
Inep, facilitou a abertura de 
novos cursos no ensino supe- 

rior particular. & 

ela, quem tomaria as decisões 
seria a alta gestão da casa, “que 
não está se envolvendo tecnica- 
menteno exame.” Ela pediu pa- 
ra não ser identificada, A reali- 

ht 

zação do exame, segundo ela, 
está em risco, 

PREOCUPAÇÃO. A exoncração 

precisa ainda ser aceita por Du- 
pas e publicada. Não se sabe se 
os servidores serão substitui- 
dos, Procurado, o Inep não res- 
pondeu. Em seu site afirmou 
que “o cronograma do Enem 
2021 está mantido”. Já o mimis- 

tro da Educação, Milton Ribei- 
ro, disse no Twitter que “os ser- 
vidores colocaram à disposição 
os cargos em comissão ou fun- 
ções comissionadas das quais 
são titulares, mas que conti- 
nuam à disposição para exercer 
as atribuições dos cargos até 0 
momento da publicação do ato 
no Diário Oficial da União”, 

Odeputado federal Israel Ba- 
tista (PV-DF), presidente da 
Frente Parlamentar Mista da 
Educação, pediu que Ribeiro se- 
ja convocado para dar explica- 
ções na Comissão de Educação 
amanhã. “A preocupação é 
imensa, o Enem está, sim, sob 

grave ameaça neste momento.” 

Diante do aumento da crise, 
a ex-presidente do Inep Maria 
Helena Guimarães de Castro 
tentou interceder na sexta-fei- 
ra, pedindo que oministro con- 
versasse com Dupas para ten- 
tar barrar a debandada, Segun- 
doo Estadão apurou, ao ser in- 
dagado sobre problemas no ór- 
gão, Dupas teria dito que tudo 
estava sob controle. A resposta 
do presidente de Inep serviu 
de estopim para o pedido de 
exoneração, 

“Eu temo pelo Enem, cabe 
ao presidente do Inep abrir diá- 
logo com os servidores, que 
são experientes e dedicados. 
Não se pode desmontar o Inep 
às vésperas da avaliação”, disse 
Maria Helena. O Conselho de 
Secretários de Educação (Con- 
sed) divulgou nota dizendo 
que “acompanha com muita 
preocupação o pedido de exo- 
neração coletiva”. Na quinta- 
feira, uma manifestação da As 
sociação de Servidores do Inep 
(Assinep) denunciou assédio 
moral do presidente e afirmou 
que“o clima é de desconfiança, 
intimidação e perseguição” .e 

TRbiad o mari À 

Enem deve ter prova geral e específica, a partir de 2024 
Em meio a pedidos de demis- 
são no Inep, foram apresenta- 
das ontem no Conselho Nacio- 
nal de Educação (CNE) as re- 
comendações paraonovo Exa- 
me Nacional do Ensino Médio 

(Enem), que deve ser aplicado 
em 2024. O Estadão teve aces- 

so ao documento que indica 
que a prova deve ter duas eta- 
pas,uma de conhecimentos ge- 
rais e outra, dividida em qua- 
tro áreas profissionais. 
A mudança no Enem é uma 

exigência da lei porque a partir 
de2022as escolas precisam ofe- 
recer o novo ensinomédio, que 
dá flexibilidade aos alunos para 

escolher parte do currículo, de 
acordo com suas preferências e 
aspirações de trabalho. À nova 
prova terá, portanto, de avaliar 
também essa nova formação, 
A proposta do parecer da ex- 

presidente do CNE, Maria He- 
lena Guimarães de Castro, é 
que a segunda etapa do Enem 
seja divididaem Ciências, Tec- 
nologia, Engenharia é Mate- 
mática (STEM), classificando 
alunos para cursos das Enge- 
nharias, Quimica, Computa- 

ção, entre outros; Ciências S0- 

ciais Aplicadas, para cursos de 
Economia, Administração, Di- 
reito; Humanidades, Lingua- 

gense Artes, para cursos de Fi- 
losofia, História, Pedagogia, 
entre outros;e Ciências Biolo- 
gicas é Saúde, para cursos de 
Medicina, Enfermagem, Meio 
Ambiente, entre outros. O do- 

cumento entra em consulta pú- 
blica hoje e será votado no con- 
selho em dezembro. Não foi 
proposta uma prova especifica 
para quem optar por fazer ensi- 
no técnico com o médio. 
Seaprovado, o Inep deve co- 

meçar a elaborar o exame a par- 
tir dessas diretrizes, Com a de- 
bandada deontem, a preocupa- 
ção de Maria Helena é “como e 
quando” isso seria feito. “O 

“O MEC precisa se 
preparar, contratar 
consultores, fazer 

investimento para ter 
novo banco de itens.” 
Maria Helena Guimarães 

Ex-presidente do CNE 

MEC precisa se preparar, con- 
tratar consultores, fazer inves- 
timento em dinheiro e técnico 

para ter um novo banco de 
itens (perguntas da prova)”, dis- 
se. O parecer diz ainda que a 
prova pode ter questões disser- 

tativas e não apenas de múlti- 
pla escolha. 

Maria Helena ouviu secreta- 
rias, entidades, universidades 

e analisou um estudo de expe- 
riências internacionais feito 

pela consultoria Vozes da Edu- 
cação com apoio do Itaú Edu- 
cação e Trabalho. Muitos dos 
paises analisados têm uma pro- 
va geral e outra com escolha 
dos estudantes. À maioria tem 

questões discursivas e algu- 
mas orais, como na França € 

no Reino Unido. China e Ale- 
manha descentralizam a orga- 
nização do exame, apesar de 
ele ser nacional, 6 ne. 
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Cúpula do Clima 

Estudo projeta “máquina 
do tempo na Amazônia 
para avaliar emissões 

Parceria entre Brasil 
e Reino Unido lançará 
dióxido de carbono em 
áreas da floresta, 
simulando mudanças 
até o ano de 2050 

CÉLIA FROUFE 
BRASÍLIA 

Institutos de pesquisa do Bra- 
sile do Reino Unido se uniram 
para estudar como a Floresta 
Amazônica pode responder às 
mudanças ambientais futuras. 
O experimento é parte da se- 
gunda fase do AmazonFACE e 
foi anunciado na Convenção 
do Clima (COP-26), na Escó- 
cia. Ele criará artificialmente 
as condições atmosféricas pro- 
jetadas para 2050, 

A expectativa é de que os 
cientistas entendam as 

possibilidades de resposta 
de florestas tropicais em 

diferentes cenários 

O estudo será administrado 
em parceria pelo serviço nacio- 
nal de meteorologia britânico, 
MetOffice, e pelo Instituto Na- 

cional de Pesquisas da Amazó- 
nia (Inpa). Experimentos. de 
enriquecimento de dióxido de 

FALECIMENTOS 

Vera Nascimento do Couto - Dia 8, 

805 95 anos. Era viúva de Vinicio Gual- 

bertodo Couto, Deixa a filha lvanie pa- 

rentes. O enterro será realizado hoje. 

as 11 horas, no Cemiterio do Araça. 

Alba Dilecta Vicentini Porto — Aos 

88 anos. Era viúva. Deixa a filha Roseli. 

O enterro foi realizado no Cemitério e 

carbono de ar livre bombearão 
volumes controlados do gás 
em pequenas áreas de floresta 
para simular sua resposta às 
mudanças climáticas. 

Os cientistas explicaram 
que esse tipo de experimento 
nunca foi feito em um ambien- 
te de floresta tropical, A Ama- 
zônia é tida como um local im- 
portante a se analisar pela sua 
relevância para a regulação do 
climaglobal, pois absorve gran- 
des quantidades de dióxido de 
carbono da atmosfera. 
A expectativa é de que os 

cientistas possam entender as 
possibilidades de resposta de 
florestas tropicais em diferen- 
tes cenários futuros de emis- 
sões de carbono. Com esse en- 
tendimento aprimorado, solu- 
ções para vários cenários pode- 
rão ser desenvolvidas. 

DIVISOR DE ÁGUAS. “E um expe- 
rimento muito esperado e que 
será um divisor de águas na 
nossa compreensão de até que 
ponto as florestas tropicais po- 
dem ajudar a humanidadea re- 
duzir as emissões de gases de 
efeito estufa e o quão vulnera- 
veis elas são às mudanças cli- 
máticas”, disse o pesquisador 
da Universidade de Campinas 
(Unicamp) e coordenador 
científico do AmazonFACE, 

David Lapola. As florestas de- 
sempenham um papel funda- 

Crematório Primaveras. 

Ilso Constantino - Aos 93 anos. Era 

viúvo, Deixa o filho Sergio, parentes e 

amigos. O enterro foi realizado no Ce- 

mitério da Paz. 

Hormecindo Antonio Mendes - Aos 

90 anos. Era viúvo de Noma Nunes 

Mendes. Deixa os filhos Sineide, Sirlei, 

mental no ciclo global de 
carbono e no equilibrio 
energético do planeta, com 
o desmatamento sendores- 
ponsável por cerca de 10% 
das emissões globais de 
CO, Sua importância foi 
ressaltada por um recente 
compromisso internacio- 
nal de mais de cem lideres 
para acabar com o desmata- 
mento até 2030. 
“Os dados gerados infor- 

marão às projeções climati- 
cas globais c ajudarão aque- 
les que vivem em florestas 
tropicais a compreender e 
responder às mudanças em 
seu ambiente local”, afir- 

mou a diretora regional de 
ciência e inovação da embai- 
xada britânica no Brasil, 

Cindy Parker. 

METAS DA COP. O professor 

Richard Berts, membro do 

Met Office e presidente do 
Instituto de Impactos Cli- 
máticos da Universidade de 
Exeter, disse que o Amazon- 
FACE ajudará a cumprir as 
metas da COP-26 ao infor- 
mar sobre a rapidez com 
que o dióxido de carbono se- 
naremovido do ar pela Flo- 
resta Amazônica no futuro. 

“Isso é fundamental para 
calcular o orçamento de car- 

bono e para limitar o aqueci- 
mento global a 1,5º€.” e 

Para poblkcor amíncio fúnebre: Balção Limão é [1] ==55-4139 (1315-2523 DWHATSAPE MISSA a Asendimento de 2 a das Ah 

mimisaa entámenieadas pelo e-mail ialeciméniasge stadao com cú rome do rermetente endereço cy é telefone. 

Selma, Hermecindo, Silvia e Silmara. 

O enterro foi realizado no Cemitério e 

Crematório Primaveras. 

Rubem Miranda Macedo - Aos 71] 

anos, Era viúvo de Yara Regina Alves 

Baptista Macedo. Deixa às filhos Maya- 

ra, Vinícius, Rubens, parentes e ami- 

gos, Oenterro foi realizado no Cemite- 

ULARTA DEANTA SENTA SEAT 

15/20" 15/27 WS SN 
a a a EE 

Capitais LAR MÍN MA 
ARA EN MACHO ug 

Pam E E 
BOOM RES MATA E 
EA VETA MPT PALMAS ua 
pas er PÚRPIALEDAE E IL 

CAMPOGAAMIE MNA PROMO Qua 
CUMARA MPS RELE Mar 

i'm ARA NOO E ER 
ADO NTE 

BF SALDOS ug 
so Lud! ER 
TERESINA ER 
WET, E 

Confira a previsão para os próvemeos 
dia: virá, seomnbrielima- 

EE, e-tempo'sp-sao-pavlo 

SÃO PAULO RECLAMA 

Obras dificultam 

passagem de pedestres 

Reclamação do leitor Ro- 
berto Antakly: “O Colégio 
Benjamin Constant, na Vila 
Mariana, tem, há mais de 
um mês, levantado um tapu- 
me, de metros de compri- 
mento, em torno de imó- 

veis de sua propriedade, si- 
tuados na esquina da Rua 
Domingos de Morais com a 
José Antônio Coelho. As in- 
tervenções invadem quase 
atotalidade das calçadas, so- 
brando apenas cerca de 1 
metro para a circulação de 
pedestres, Com frequência, 
os transeuntes são obriga- 
dos a passar pela rua, com 
risco de serem atropelados. 
Paracomplementar, não ob- 
servo, nomomento, nenhu- 

ma construção ou reforma 
nos imóveis cercados que 
justifique a intervenção.” 
Resposta da Prefeitura de 
São Paulo: “Por meio da 
Subprefeitura de Vila Ma- 
riana, informamos que olo- 
calmencionado foi vistoria- 
do e possui os alvarás de 
Execução de Demolição e 
de Edificação Nova regula- 
res. A legislação prevê o 
avanço de tapumes sobre o 
passeio, em caráter tempo- 
rário, para obras no alinha- 
mento, em especial no caso 

de demolição, preservando 
a segurança dos pedestres. 
A administração regional 
fará nova vistoria na obra 
nesta semana e verificará 
se a metragem no passeio 
esta correta.” 6 

E Teve algum direito como cidadão 
H qi consumidor desrespnitado? O 

o blog Seus Direitos pode ajudar. 
mM Envio suas reclamações, com 05 

devidos documentos, Enidos pes- 
soais e contatos, alérm do nome 
dês gnolvidos ma quisiio, para o 
spreclamagpestadao.com 

rio e Crematório Primaveras. 

Evaldo Ottoni Bertozzi -Dia 7 aos 54 

anos. Filho de Nivaldo José Bertozzi 

Maria Aparecida Buzzo Bertozzi. Era 

casado com Alessandra de Araujo Ber- 

tozzi. Deixa à filha Vitoria, parentes & 

amigos, O enterro foi realizado no Ce- 

mitério Municipal de Bebedouro. 
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HÁ UM SÉCULO 

A navegação costeira 

ACompanhia Paulista de Nave- 
gaçãoCosteiraque, em forma- 
ção nesta capital, com o fim de 
resolver a crise de transportes 
que assola o litoral paulista, 
principalmente a parte norte, 
dentrode breve estarádefiniti- 
vamente organisada, porquan- 
toosorganisadorestêm empre- 
gadoosmelhores esforçosnes- 
se sentido. A séde provisoria 
da Cia, à rua Florencio de 

Abreu, têmsido enviados innu- 
meros officios, cartas e tele- 

grammas detodoo litoral brasi- 
leirocom adhesões das prefei- 
turasde Santos, Villa Bella e ou- 

tros portos, além de outros des- 
pachos particulares deinteres- 
sados queacompanham de per- 
toa organisação da empresa. € 
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CORREÇÕES 

Este espaço se desta à correção de erros 
publicados mia eibição erros dá ESTADÃO 

Você pode colaborar enando e-mail para 
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dados numéricos, entre quiros. 

SRS Para ver 05 resultados, aponte a câma- 
ee ra co seu celulas para DR Code ou 

as s0e:5ehttps:liloterias. esta- 
Ei dao com brimega-séna, 

30 45 3h horas. Sábado das Bh 35 20h, Domingo das 44h as 20h So serán pubiicadas noticias de falecimen 

MISSAS 

Tara Hungria de Souza Meirelles - 

Hoje, às 11 horas, na Paróquia São do- 

sé, na R. Dinamarca, 32 (7º dia). 

Maria Helena Moura de Souza Bar- 

ros - Amanhã, às 18h30, na Paróquia 

N. Sra. do Brasil na Pça, N. Sra do Bra- 

sil, Ol, Jardim America [7º dia). 
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Pandemia do Coronavirus 

Mario Frias limita apoio 
da Lei Rouanet onde há 
passaporte da vacina SAÚDE nf 

ela 1º vez não se registram mortes 
por covid no Estado de São Paulo 

A média móvel de óbitos está em 73 e o número fica abaixo de 100 há quase 1 mês. 

Hospitais também observam redução mais rápida no ritmo de internações de infectados 

JOÃO 
PAULO FAVERO 

Os Estados de São Paulo, Acre, 
Amapá, Goiás, Minas Gerais, 

Rondônia, Roraima e Sergipe 
não registraram ontem ne- 
nhum óbito por covid-19. Se- 
gundo o governo paulista, é a 

primeira vez que isso ocorre 
desde o início da pandemia - 
em algumas datas de novem- 
bro e dezembro de 2020, 08 re- 
gistros também estiveram 
sem morte, mas por proble- 
mas no sistema. “Habitual- 

mente, durante as segundas- 
feiras os dados divulgados são 
abaixo da média semanal, já 
que os municipios registram 
os óbitos no sistema oficial Si- 
vep-gripe durante o domingo. 
Mas desde que a primeira mor- 
te pelonovo coronavirus foi re- 
gistrada no Estado em março 
de 2020, este fatoainda não ha- 

via acontecido”, disse a Secre- 

taria de Estado da Saúde. 
Apesar da ausência de mor- 

tes nos registros de ontem, a 
média móvel de óbitos em São 
Paulo está em 73 € há quase um 
mês abaixo de 100. Segundo o 
governo, foram registrados 
359 novos casos, totalizando 
4.413.242. Já o número de mor- 

tes no Estado desde o início da 
pandemia é de 152.527. À taxa 

de ocupação dos leitos de UTI 
está em 24,5%. 

Paraseter ideia da importân- 
cia dos números de ontem, em 

1º de abril o Estado de São Pau- 
lo havia atingido a média mó- 

Permite ver que estamos 

velrecorde de 890 mortes. Por 
meses, Os números estiveram 

em patamares elevados, mas 
em12 de outubro a marca ficou 
abaixo de 100 óbitos e se man- 
teve assim. A média móvel de 

ontem, de 73 mortes, está abai- 
xo da de domingo: 75. É o ter- 
ceiro dia de queda. 

Nos últimos meses, o Esta- 
doacelerou a vacinação contra 
a covid-19 e já tem quase 70% 
de sua população totalmente 
imunizada. No total, mais de 

73 milhões de doses foram apli- 
cadas. Na quinta-feira, a cida- 
de de São Paulo já havia regis- 
trado só uma morte por covid- 
19:em 24 horas. 

INTERNAÇÕES EM QUEDA. Nas 
UTIs da capital paulista, o nú- 
mero de internações por covid 
também tem caído, principal- 
mente desde outubro. Hoje, 
são raros Os casos graves que 
chegam aos hospitais e, quan- 
do chegam, estão em sua maio- 

Para especialista, 
ainda há uma taxa de 
transmissão elevada 

e não se pode 
baixar a guarda 

ria relacionados a alguma co- 
morbidade. “O número de ad- 
missões da forma grave da 
doença tem caído sistematica- 
mente, O que faz com que o per- 
fil dos pacientes tenha muda- 
do”, observa Jaques Sztajn- 
bok, médico supervisor da 

controlando a pandemia” 

DEPOIMENTO 

Jean Gorinchteyn 
Secretário Estadual da Saúde 

de São Paulo 

a esde quando houve a 
| ) priméira morte por 
“+ covid-io, em março 
do ano passado, toda segunda- 
feira tivemos aportes de óbi- 
tos nos números. A gente sabia 
que era um dia com menos re- 

gistros, mas mesmo assim nun- 
ca gerava. Então chegarmos 
nesta segunda-feira a nenhu- 
ma morte é emblemático, pois 
a não notificação de mortes 
tem um simbolismo que refor- 
ça o controle da pandemia no 
nosso Estado, fruto da vacina- 
ção e de a população ter acata- 
do os protocolos, principal- 
mente o uso de máscaras. 

Ver os indices diminuindo 
nos permite entender que esta- 
mos controlando a pandemia, 
mesmo ampliando a presença 

MORTES POR COVID EM SÃO PAULO 

Após pico em abril, número de óbitos está em queda no Estado 

Óbitos por dia 

1.500 

UTI do Instituto de Infectolo- 
gia Emilio Ribas. “Notamos 
que (os novos pacientes) têm co- 
morbidades, mas sema vacina- 
ção completa ou seis meses 
após completarem o esquema 
vacinal, como idosos que não 
tomaram a terceira dose.” 
No Hospital Albert Einstein, 

a enfermeira Claudia Laselva, 
diretora de operações da uni- 
dade Morumbi, observa que o 

ritmo de internações “tem di- 
minuido de maneira bastante 
rápida”. Hoje, são apenas 12 pa- 
cientes internados, três deles 

em UTI O Einstein até planeja 
revisar os leitos exclusivos pa- 
ra a covid e diminuir o total 
atual de 22, No Emílio Ribas, as 
12 vagas atuais têm servido 

em eventos esportivos, cultu- 
rais e de entretenimento. Sem- 

pre tivemos a liderança do go- 
vernador João Doria e ele pe- 
dia uma atenção especial aos 
números. A partir do fim de 
março, tinhamos mais de mil 
solicitações de vaga para leitos 
de UTlesabiamos que era pre- 
ciso aumentar esse número de 

torma acelerada. E quando fala- 
mos isso, não é sõo leito em si, 

mas equipe técnica, monitor e 
várias outras coisas. Em tem- 

porecorde, chegamos 416.500 
leitos. Aitinhamos a preocupa- 
ção com uma possivel falta de 
oxigênio, como ocorreu no 
Amazonas. Nos reunimos com 
fabricantes e eles nos mostra- 

râm uma preocupação para ci- 
dades com menos de 1omilha- 

também para receber soroposi- 
tivos, 
Tanto Sztajnbok quanto 

Claudia dizem estar otimistas 
com o futuro da pandemia no 
Estado e no Pais, mas pedem 
cautela. “Vemos com grande 
preocupação a flexibilização 
do uso de máscara, porque vá- 
rios lugares no mundo fizeram 
isso e tiveram de retroceder”, 

afirma Sztajnholk. 
Na Europa, países como Ale- 

manha, Reino Unido, Bulgária, 
Ucrânia, Holanda e Romênia 

têm enfrentado um novo surto 
de casos e mortes. No Brasil, 
ainda há mais de 14 milhões de 

pessoas com a segunda dose 
atrasada, segundo levantamen- 
to da Fiocruz. € 

bitantes. Então adquirimos 
mais de 2.500 cilindros de for- 
ma emergencial, com logistica 
coma parceria privada, que le- 
vava os cilindros cheios e tra- 
zia os vazios. Depois veio a 
questão dos kits de intubação 
e tinhamos de cuidar das com- 

pras com os municipios, 
Se não tivéssemos a vacina- 

ção ealiado a isso a obrigatorie- 
dade douso de máscara, talvez 
tivéssemos um recrudesci- 
mento dos casos. Tinhamos 

uma preocupação com à va- 
riante Delta, uma possivel ter- 
ceira onda, mas não ocorreu. 

Isso mostra que São Paulo é 
um case de sucesso de vacina- 
ção e de proteção à população. 
Por isso, não registrar nenhu- 

ma morte por covidao é um 

FONTE: SEADE PMPOGRÁPICO: ESTADÃO 

Mais de 14 milhões 
estão com a segunda 
aplicação atrasada 

Mais de 14 milhões de brasi- 

leiros estavam com a segun- 
| da dose da vacina contra a 

| covid-19 atrasada por mais 
de 15 dias, até o dia 25 de 
outubro, segundo cálculo 
divulgado em boletim da 
Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) Bahia. Eram 
14.097.777 pessoas, o dobro 

do observado em 15 de se- 

| tembro (40 dias antes, por- 

tanto), quando foram regis- 
| trados cerca de 7 milhões. 6 
| FÁBIO GRELLET 

resultado emblemático e que 
deixa claro que estamos no ca- 
minho certo. Para se ter uma 
ideia, 100% da população adul- 
ta do Estado já tomou ao me- 
nos uma dose da vacina e 90% 

já recebeu as duas doses. Não 
tenho dúvidas que a vacina é o 
grande diferencial. 
Agora queremos aumentar à 

vacinação dos adolescentes. E 
a aceitação da terceira dose 
tem sido positiva. Estamos 
olhando para reduzir a obriga- 
toriedade das máscaras, por 
causa da redução da taxa de 
transmissão e do aumento da 
vacinação. À tendência é que 
primeiro sejam retiradas em 
ambientes externos e por fim 

notransporte público. E avalia- 
ção para o fim de novembro. é 



SAÚDE 

Turismo 

Após anúncio 
de reabertura, 
cresce procura 
de voos para os 
Estados Unidos 

Com fronteira aberta, 
cidades americanas se 
tornaram principal 
destino internacional 
de brasileiros para o 
fim de ano 

LUIZ HENRIQUE GOMES 
ESPECIAL PARA O ESTADÃO 

Com a reabertura das frontei- 
ras dos Estados Unidos on- 

tem, as cidades americanas 
são os destinos internacionais 

maisprocurados pelos brasilei- 
ros neste fim de ano. À proje- 
ção para este mês feita por 
uma das companhias aéreas 
que fazem o trajeto Brasil-Esta- 
dos Unidos, a Latam Airlines, é 

de que 859 dos voos para o ter- 
ritório americano estão ocupa- 
dos. Ontem, foram registradas 
longas filas ao longo do dia nos 
balcões da companhia Ameri- 
can Airlines, no Aeroporto In- 
ternacional de Guarulhos. Fun- 

Associação de agências de 
viagem aponta que procura 

por passagens para os EUA 
aumentou 5 vezes desde o 

anúncio da reabertura 

cionários relataram que, des- 
de que saiu a notícia de que as 
fronteiras dos EUA seriam rea- 
bertas, a procura por voos para 
aquele pais tem aumentado. 

Segundo a Associação Brasi- 
leira de Agências de Viagem (A- 
bav), Nova York e Orlando li- 

deram os pacotes de viagem 

AGENDA COVID 

nas datas de Natal e réveillon. 
A maioria dos viajantes vai em 
ferias de família, de acordo 

com a associação. A Abav, no 
entanto, não possui números 

relativos à quantidade de brasi- 
leiros que devem viajar para os 
EUA nos próximos meses. 

Entretanto, a presidente da 
associação, Magda Nassar, afir- 
ma que a procura pelos Esta- 
dos Unidos cresceu cinco ve- 
zes desde o anúncio da reaber- 
tura. Até então, os destinos 

mais procurados eram Can- 
cún, Dubai e cidades de Portu- 
gal e Espanha. 

VIAGEM MARCADA. À mineira 
Andrea Motta, de 6o anos, foi 

uma das brasileiras que procu 
raram passagem aérea para Os 
Estados Unidos logo que a rea- 
bertura foi anunciada, em mea- 

dos de outubro, Ela pretende 
viajar com o marido no fim des- 
te mês de novembro para pas- 
sar dois meses com a filha, o 

genro e os netos em Austin, No 

Texas. “Assim que soubemos 
dadatadereabertura, compra- 
mos a passagem.” 

Afilha de Andrea, Fernanda 
Bueno, de 34 anos, mora nos 
Estados Unidos há cinco anos. 
Antes da pandemia, as duas 
costumavam se ver presencial- 
mente a cada três meses. O 

maior período em que ficaram 
distantes desde que Fernanda 
nasceu havia sido de seis me- 
ses. Agora, as duas estão há um 

ano e quatro meses sem se en- 
contrar pessoalmente, 

Nauúltimavez que foi aos Es- 
tados Unidos, em abril do ano 

passado, Andrea viu o terceiro 

MUSTAÇÃO MO PAÍS, COM DADOS DO CONSÓRCIO DA IMPRENSA E DO MIMISTÉREO DA SAÚDE RECUPERADOS) 

609.802 n8 
HONUS GEHSTROS 

Cronograma da vacinação 

SÃO PAULO 

A capital paulista aplica a dose 
suplementar nos trabalhado- 
res da Guarda Civil Metropoli- 
tana, nos sepultadores do Ser- 
viço Funerário e nos agentes 

fiscalizadores das subprefeitu- 
ras, assim como em idosos aci- 

ma de 60 anos e profissionais 

ME -MORRES EM ahe 

235 
MLILE MEL 
MEGA 

de saúde com 18 anos ou mais, 
Esses grupos devem ter toma- 
do a 2.º dose há seis meses, 

CAMPINAS 

A cidade vai realizar a terceira 

edição do “Campinas Vacina 
Mais”, a partir dasi4h de hoje, 

e na quinta-feira. O objetivo é 
aumentar a cobertura vacinal 
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DANTEL TEIXEIRAVESTADÃO 

| 
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Jia 
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Em Cumbica foram registradas longas filas ao longo do dia nos balcões de companhias internacionais 

Saiba mais 

& Vacinas aceitas 

O governo americano vai acel- 
tar todos os imunizantes apro- 
vados pela Organização Mun- 
dial da Saúde (OMS) e pela 

Food and Drug Administra- 
tion (FDA), agência regulado- 
ra dos EUA, o que inclui todos 
os aplicados no Brasil: Pfizer, 
Astrageneca, Janssen, Moder- 

na, Sinopharm e Coronavac. 
Os Centros de Controle e Pre- 
venção de Doenças dos EUA 
(CDC) também já informa- 
ram que aceitarão visitantes 
imunizados com doses mistas 
de vacinas contra o coronavi- 

rus, contanto estejam entre as 

neto nascer. Ela passou dois 
meses naquele pais e estava lã 
quando as fronteiras foram fe- 
chadas. “Meu neto, que agora 
está com 1 ano e é meses, não 
me conhece fisicamente por- 
que era muito bebê. Já meu ne- 
to mais velho, de & anos, está 

muito ansioso para me ver”, de- 

clarou Andrea. 
A expectativa é de que mi- 

lhares de brasileiros devam fa- 
zer o mesmo que a mineira nos 
próximos meses. De acordo 

156.060.719 | 21.883.980 
TOTAL [E 
SAIA 

TOTAL DE 
TESTES, PORT, 

do público de 18 a 24 anos. O 
municipio continua com a 
aplicação da 1.º dose nas pes- 
soas acima dos 18 anos, assim 

como em adolescentes a par- 

tir dos 12 anos. Idosos com ão 

anos ou mais, que tenham re- 

cebido a 2.º dose há seis me- 

ses, também são atendidos pa- 
raa dose extra. 

reconhecidas pela OMS. 
Além do comprovante de 

imunização, os viajantes deve- 
rão apresentar um teste com 
resultado negativo feito até 
três dias antes da viagem. Ci- 
dadãos americanos não vaci- 
nados e outros que obtiveram 
autorização precisarão apre- 
sentar um teste feito um dia 

antes da viagem. Viajantes 
também devem assinar um 

atestado, mostrando que fo- 
ram vacinados e são avisados 

de que “fornecer intencional- 
mente informações falsas ou 
enganosas podem resultar em 
multas criminais e prisão”. 
Estão isentos do comprovan- 
te participantes de ensaios de 
vacinas contra a covid. 

com a Embaixada dos Estados 
Unidos no Brasil, o calendário 
de entrevistas para emitir ou 
renovar o visto está sem datas 
disponíveis até 2022, As entre- 
vistas, que também estavam 
paralisadas por causa da pan- 
demia do coronavirus, foram 
retomadas ontem. 

O Estadão questionou à 
Embaixada sobre qual o núme- 
ro atual de pessoas na fila de 
espera para obter o visto, mas 
não obteve resposta. Segundo 

6.152 21.082.343 
WONOS CASOS MERO DE 

ETECTADHES EM EEDePERAEE 

RIBEIRÃO PRETO 
No município, hoje, ocorre a 
aplicação da 2.º dose da Astra- 
Zeneca para os vacinados nos 
dias 16 e 17 de agosto. Ama- 
nhã, também haverá imuniza- 

ção para aqueles que recebe- 
ram a 1º dose no dia 15 de 

setembro e precisam comple- 
tar o esquema vacinal, 

empresas que prestam consul- 
torias a clientes para facilitar a 
obtenção do visto, esse é um 
número imensurável. “Antes 
da pandemia, o consulado de 
São Paulo atendia 3 mil pes- 
soas por dia. Não dá para me- 
dir qual o tamanho atual da fi- 
la”, afirmou o consultor Gui- 

lherme Carvalho, da S2 Vistos. 

SEGUNDO DESTINO. Em 2019, 
21 milhões de brasileiros fo- 

ram aos Estados Unidos, de 
acordo com o relatório do De- 

partamento Nacional de Via- 
gens e Turismo americano. 
Trata-se do segundo destino 
internacional mais procurado 
no Brasil, atrás somente da Ar- 

gentina 
Menores de 18 anos estão 

isentos da exigência de vacina- 
ção, mas pessoas entre 2 e 17 
anos, caso estejam acompa- 
nhados de adultos totalmente 
vacinados, deverão apresentar 

oresultado negativo de um tes- 
te de covid realizado até trés 
dias antes da viagem. Caso a 
pessoa esteja viajando sozinha 
oucom adultos não vacinados, 

o teste terá de ser feito um dia 
antes da partida. Menores de 
18 anos não precisarão ficar 
em quarentena quando chega- 
rem aos Estados Unidos, f'coLo- 
EDROU DANIEL TEIMEIRA 

[macia] MA WEB 

E Confira mais alguimias Cidades 

se Ed avacço da IPminização 

https fbitylicom/7JErsR 

RIO DE JANEIRO 
Homens que estiverem na fai- 
xa etária de 62 anos podem bus- 
car a dose de reforço na capi- 
tal. Amanhã, a cidade realizará 
repescagem para esse grupo 
etário. Também estão receben- 
doaaplicação adicional os pro- 
fissionais de saúde que toma- 
ram a 2º dose em maio. & 
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Futebol 

Xavi disse não a convite para a 

Leonardo reclama da 
Argentina por convocar 
Messi machucado ESPORTES mf * 

Tite e treinar seleção depois da Copa 
Técnico afirma que não aceitou a proposta porque objetivo era dirigir o Barcelona, 

clube que assumiu ontem; em maio, CBF informou ter feito apenas uma sondagem 

Xavi Hernández confirmou on- 

tem ter sido convidado para 
trabalhar como auxiliar de Ti- 

te na seleção brasileira e assu- 
mir o comando da equipe de- 
pois da Copa do Mundo do Ca- 
tar. Ele fez a declaração duran- 
te sua apresentação como trei- 
nador do Barcelona. 

O ex-volante disse ter recu- 
sado a proposta justamente 
porque seu plano era assumir 
otime catalão, onde foi forma- 
doe fez sua carreira como joga- 
dor. “E verdade que me ofere- 
ceram. Primeiro, seria auxiliar 

de Tite, e depois da Copa do 
Mundo do Catar eu assumiria 

a seleção brasileira. Mas mi- 
nha ideia era vir ao Barça.” 

Xavi não revelou quando foi 
feito o convite nem quem da 
CBF, ou por parte da entidade, 
o procurou, No último mês de 
maio, o jornal espanhol AS in- 
formou que Xavi havia recebi- 
do uma “sondagem” para ser O 
principal auxiliar de Tite. Na 
ocasião, a CBF admitiu o conta- 
to, mas negou que a sucessão 

do treinador após a Copa do 
Catar tenha sido discutida, 

“E verdadeira a notícia de 
que aconteceram conversas 

Tênis 

preliminares entre a CBF co 
ex-jogador e atual treinador 
Xavi para assumir o posto de 
auxiliar técnico da seleção 
principal”, disse então a CBF. 
“Nenhum detalhe de maior 
profundidade como valores, 
prazos de contrato nem garan- 
tias sobre seu futuro profissio- 
nal foram negociados” On- 
tem, a entidade disse já ter co- 

mentado sobre o assunto € 
quenada mais tinha a declarar. 
Na época, Xavi havia acaba- 

do de renovar contrato com o 
Al Sadd, do Catar, até 2023. 
Mas na semana passada rom- 
peu o acordo para assumir o 
desafio de dirigir o Barcelona - 
o clube catalão teria pago a 
multa contratual aos árabes. 

“Estou muito grato ao clube 
e aos fãs. E simplesmente fan- 
tástico. Somos o melhor cluhe 

do mundo e vamos trabalhar 
para tentar ganhar muitos titu- 
los. O Barcelona não pode per- 
der ou empatar, temos de ven- 
cer todos os jogos”, afirmou 
Xavi ontem. 

CORTE NA SELEÇÃO. À seleção 

brasileira iniciou ontem a pre- 
paração para o jogo de quinta- 

ALBERT GEMA REUTERS 

Kavi não revelou quando a CEF o teria procurado nem com quem negociou para trabalhar na seleção 

teiracoma Colômbia, pelas Eli- 
minatórias, mas somente hoje 
Tite poderá contar com o gru- 
po completo. 
Ontem, o treinador preci- 

sou cortar o zagueiro Lucas Ve- 
rissimo, do Benfica, que sofreu 

grave lesão no joelho direito, 
terá de passar por cirurgia e 
não deve mais jogar nesta tem- 
porada. Para substituí-lo, foi 

Djokovic fecha 7º ano seguido no topo 
do ranking e bate recorde de Sampras 

Novak Djokovic não para de ba- 

ter recordes no tênis. No do- 
mingo, em Paris,ao se isolar co- 

mo maior campeão de Masters 
10900 da história, com sua 372 
conquista, o sérvio garantiu 
também a liderança do ranking 
mundial ao fim do sétimo ano 

seguido, Supera o lendário te- 
nista americano Pete Sampras, 
que fechou seis temporadas no 
topo na década de 1990. 

Na decisão em Paris, Djoko- 
vic venceu o russo Daniil Med- 
vedevpor2 setsa 1, Após ovitó- 
ria, o sérvio falou sobre sua 

conquista. “Apenas orgulhoso 
e extremamente feliz. Obvia- 

mente, esse foi um dos maio 
res objetivos e sempre é um 
dos maiores objetivos, tentar 
sero número... Fazer isso pe- 

CHRISTOSHE ARCHAMEBAULT/AFE 

Djokovic alcançou à seu 37º 

título em torneios Masters 1000 

la sétima vez, recorde, e supe- 

rarmeu idolo deinfânciaemo 
delo a seguir, Pete, é incrivel.” 

São incriveis 337 semanas 

com Djokovic liderando o 
ranking da ATP. Além de supe- 
rar Sampras, ele ainda abre 

vantagem sobre os principais 
rivais ainda em ação. O espa- 
nhol Rafael Nadal e o suíço Ro- 
ger Federer fecharam em pri- 
meiro por cinco anos cada. As- 
sim como o americano Jimmy 
Connors. Ao lado de dois dos 
maiores rivais de sua carreira, 
Djokovic tem 20 conquistas de 
Grand Slam, marca na qual pre- 
tende se isolar em 2022. 
Apenas 17 tenistas na histó- 

ria fecharam uma temporada 
no topo-do ranking. O britâni- 
co Andy Murray completa o 
quarteto ainda em atividade 
que conseguiu o feito. 
O brasileiro Gustavo Kuer- 

ten, o Guga, tricampeão do 
Torneio de Roland Garros, o 

Grand Slam frances, também 
terminou uma temporada co 
mo primeiro no ranking da 
ATP, no ano 2000, Em toda 
carreira, Guga permaneceu 43 

“E verdade que me 
ofereceram. Primeiro, 
seria auxiliar de Tite, 
e depois da Copa do 
Mundo do Catar 
eu assumiria 
a seleção brasileira” 
Xavi Hernández 

Novo técnico do Barcelona 

semanas na liderança. 
superado pelo sérvio na 

decisão de Paris, Daniil Med- 
vedev está 3.300 pontos 
atrás no ranking e, recente- 
mente, disse ser impossível 
ameaçar o primeiro lugar de 
Djokovic. O número 1 ficou 
quase dois meses sem entrar 
em quadra e, no retorno, na 

França, manteve a série ven- 

cedora para subir aos 10,940 
pontos no ranking. 

Pontuação 
Djokovic chegou aos 

10.940 pontos no 
ranking da ATP, 3.300 

acima de Medvedev 

Eliminado em seu primei- 
ro jogo no ATP francês, o 
grego Stepanos Tsitsipas 
perdeu o terceiro lugar para 
o alemão Alexander Zverev. 

Mesmo afastado das qua- 
dras “preservando o fisico”, 
o suiço Roger Federer fecha 
pelo 21º ano seguido entre 
os 20 melhores. Ele ocupa o 
16.º posto atualmente. é 

chamado Gabriel Magalhães, 
de 23 anos, que joga no Arse- 
nal. É sua primeira convoca- 
ção para a equipe principal, 
É a segunda mudança força- 

da na lista inicial de Tite para 
as partidas com Colômbia e Ar- 
gentina (dia 16) por causa de 
contusão. Roberto Firmino já 
havia sido liberado e deu o lu- 
gar a Vinicius Junior. & 

O MELHOR DA TV 

TÊNIS 
e ATP Finals 

Fase de grupos 
10h e 15h30/ ESPN 

FUTEBOL 

é Libertadores Feminina 

Ind. Santa Fe x Ferroviária 
17hão | Fox Sports 
e Campeonato Brasileiro 

Grêmio x Fluminense 
21h30 | SporTV e Premiere 
o Brasileiro - Serie B 

Confiança x Náutico 
19h / SporTV 3 e Premiere 

Operário x Remo 
19h / Premiere 

Cruzeiro x Brusque 
21h30 | Premiere 

VOLEI 
& Superliga Feminina 
Brasília x Flamengo/Sesc 
18his / SporTV 2 
OÚsascox Praia Clube 

20h30 | SporTV 2 

BASQUETE 
e NEEB 

Corinthians x Flamengo 
zoh | ESPN 



AI 

Adaptação 
Fabricantes de veículos 

e de aeronaves investem 

em motores hibridos, 

elétricos e em novos 

combustiveis para 
neutralizar as emissões 

CLEIDE SILVA 

LUCIANA DYNIEWICZ 

esponsável por 14% 
das emissões de ga- 
ses do efeito estufa, O 

setor de transporte é uma peça 
indispensável para neutralizar 
olançamentode CO naatmos- 
fera e combater o aquecimen- 
to global. Mas, apesar da ênfa- 
se da indústria automobilisti- 
canos carros elétricos, essa tec- 
nologia não é capaz de atender 
atodoo setor de transporte. Di- 
ficilmente podera ser adotada 
por aviões de grande porte ou 
navios transatlânticos, por 
exemplo, que precisam de solu- 
ções próprias. 

Células de combustível ehi 
drogênioverde sãoopções. No 
caso do hidrogênio, porém, O 
custo de produção é elevado e 
o produto é perigoso por ser 
altamente inflamável. “O 
transporte aéreo e o maritimo 
devem ter grande dificuldade 
na descarbonização, porque a 
bateria é um desafio para trans- 
portes de longa distância”, diz 
o diretor executivo da Confe- 
deração Nacional do Transpor- 
te (CNT), Bruno Batista, 

Independentemente do mo- 
dale da tecnologia, a necessida- 
de de grandes investimentos pa- 
ra transformar o transporte em 
uma atividade limpa é certa. 
Confira como está o desenvolvi- 
mento de tecnologias paraa des- 
carbonização do transporte: 

AUTOMÓVEIS. Os maiores mer- 
cados do mundo já definiram 
o carro elétrico como a princi- 
pal alternativa para reduzir as 
emissões nos transportes. No 
mundo foram vendidos neste 

ano até agosto 3,55 milhões de 
carros elétricos e hibridos, 

mais que em 2020 inteiro. Se- 
gundo dados da InsideEV, es- 
se volume representa cerca de 
6,5% das vendas globais. 

No Brasil, onde foram co- 
mercializados apenas 26,9 mil 
carros eletrificados (1,8 mil elé- 
tricos e 251 mil hibridos), ha 

um crescente movimento pa 
ra o uso do etanol como ponte 
até a eletrificação, que chegará 
mais tarde ao Pais. 

E À FUNDO o caminho PARA O CARBONO ZERO 
TERÇA-FEIRA, O DE NOVEMBRO DE 20 
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Segmentos de cargas e passageiros correm 
para encontrar formas de reduzir emissões 

Transporte busca 
oluções além do 
motor elétrico 

O carro hibrido utiliza um 
motora combustão e outro ele- 

trico, que funcionam de forma 
combinada. Segundo estudos, 
um carro hibrido abastecido 
com etanol emite menos po- 

luentes queum carro 100% elé- 
trico, se comparado pelo méto- 
do chamado “do poço à roda” 
(que considera as emissões ge- 
radas desde oinicio do proces- 
so de produção). 

CAMINHÕES E ÔNIBUS. Analis- 
tas dizem acreditar que o 
transporte público de passa- 
geiroscodecargas vão liderar 
o movimento de eletrificação 
de veiculos no Pais. Não é à 

toa que os primeiros veiculos 
100% elétricos produzidos no 
mercado brasileiro são dessas 
categorias, mas os preços, por 

enquanto, são em média o do- 
bro de um modelo a diesel, 
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Chassis de ônibus 

elétrico vai ser 

produzido no Brasil 

pela Mercedes-Benz 

A Volkswagen Caminhões 
e Ônibus deve produzir, até o 
fim do ano, 300 unidades do 
elétrico e-Delivery na fábrica 
de Resende (RJj. O modelo 
voltado a entregas nos cen- 
tros urbanos começou a ser fa- 
bricado em junho. Parte des- 
sas 300 unidades sera entre- 
gue à Ambev. A empresa tem 
um contrato de intenção de 
compra de 1,6 mil caminhões 
elétricos da Volkswagen para 
entrega de bebidas até 2023. 
Também tem contrato para 
mil unidades de vans e cami- 
nhões da Fábrica Nacional de 
Mobilidade (FNM) e parceria 
coma Eletra, de São Bernardo 

do Campo (SP), para conver- 
ter 100 veiculos a diesel em 
elétricos, processo chamado 
de retrofit. 

Roberto Cortes, presiden- 
te da Volkswagen Cami- 
nhões é Ônibus, diz que o vel- 
culo utiliza cerca de 60% de 

componentes fabricados no 
Pais. A bateria, item de 

maior valor do caminhão e 
que é importada, representa 
entre 30% € 35%. 

As chinesas BYDe JAÚ Mo- 

tors também vendem cami- 
nhões elétricos no Basil fabri- 

cados pelas respectivas matri- 
zes. Hoje, rodam pelo Pais 224 

Revolução do “carbono 
zero" vai mudar a cara 

da cconomia global 

DESAFIO DO TRANSPORTE 

O setor de transporte de cargas e passageiros é um dos 
grandes responsáveis pela emissão de poluentes 

Poluição 
Meios de transporte emitem 145% dos gases de 
efeito estufa em todo o mundo* 
EM PDECENTADEM 

TRANSPORTE DE 
PASSAGEIRO 

60% 

nã 5 6 

Mais fumaça por continente 

MM RODA ARIO E AEREO 

DE aus MM FERRGNIÁRIO 

TRANSPORTE DE 
CARGA 

| 40% 

4 30 451 

Aumento nas emissões de transporte entre 2000 € 2019 

AMÉRICA DO NORTE NCIA Ema 
5% ia 7% 

EEANO sai 
ATLANTII 

DEAN 

PásiFica 

AMÉRICA LATINA FR ww 

DCEANO | 5% o 32% 
PATIFICX 

Por modal 
Aumento nas emissões de transporte entre 2000 € 2010 

[1% Aéreo 

0 internacional 

“DADOS DE J018 

L1%, Maritimo 

internacional 

FONTES SLOCAT TRAMSPDET AMO CLIMATE CHANGE GLOBE STATUS REPORT | POGRÁRICO ESTADÃO 

caminhões e ônibus elétricos, 

segundo a Anfavea. 
Além de importar cami- 

nhões, a BYD produz ônibus 
movidos a eletricidade em 
sua fábrica em Campinas (SP) 
desde 2015. É da marca o pri- 
meiro ônibus articulado elétri- 
co que começou a rodar em 
São José dos Campos (SP), as- 
sim como o primeiro ônibus 
rodoviário para fretamento. 

Em agosto, a Mercedes- 

Promissor 
Caminhões e ônibus com 
motor elétrico começam 
também a ganhar espaço 

no mercado brasileiro 

Benz anunciou a produção lo- 
cal de chassis para ônibus ur- 
bano elétrico a partir de 2022. 
O eOs00U foi desenvolvido 
pela equipe de engenharia bra- 
sileira com foco na realidade 
da mobilidade e do transporte 
de passageiros do Pais, 

O veiculo deve atender 

também a demandas de pai- 
ses da América Latina, da Eu- 

ropae da Oceania, pois a sub- 
sidiária brasileira será a úni- 
ca a produzir apenas o chas- 
si para ônibus elétricos. Na 

Alemanha, o grupo produz o 
ônibus completo, com chas- 
sie carroceria. 

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO. 

Responsável por 119 das emis- 
sões do setor de transporte, o 
modal aquaviário aposta prin- 
cipalmente no gás natural li- 
quefeito (GNL), que permite a 
redução das emissões em até 
21% na comparação com o 
óleo bunker, utilizado hoje pe- 
lo segmento. A vantagem é 
queo GNL não demanda gran- 
des mudanças no motor. 

“O que se busca é que omo- 
tor possa receber combusti- 
veis alternados”, diz Claudio 

Loureiro de Souza, diretor exe- 
cutivo do Centro Nacional de 
Navegação Transatlântica 
(Centronave). 

Outra saida para o setor, 
mas que ainda aparece de for- 
mamaistimida, são os biocom- 
bustíveis como o “metanol ver- 
de” - um álcool que pode ser 
obtido a partir do bagaço e da 
palha da cana-de-açuear. 
Maior transportadora de con- 
téineres do mundo, a Maersk 
anunciou em agosto que enco- 
mendou oito embarcações 
que poderão receber tanto 
combustivel tradicional como 
o “metanol verde”. é 

A FUNDO 1º 

Saída para a aviação, 
biocombustível tem 
produção insuficiente 

Produto que 
poderia substituir 
querosene de aviação 
é 330% mais caro; 
volume atual atende 
a 19% da demanda 

No começo de outubro, a in- 
dústria de transporte aéreo - 
responsável por 109% dos ga- 
ses de efeito estufa emitidos 
pelos meios de transporte - 
se comprometeu a zerar as 
emissões de carbono atê 
2050. Antes, a meta era redu- 
zir à metade na comparação 
com o volume de 2005. 

Para se chegar ao objetivo, 
a saida mais provável é usar 
combustivel sustentável de 
aviação (SAF, na sigla em in- 
glês), que reduziria cerca de 
65% das emissões, Tecnolo- 
gias ainda em desenvolvimen- 
to, como motores a hidrogê- 
nio, serão responsáveis por 
diminuir as emissões em 135% 
e por melhorar a eficiência 
energética em 325. Os 19% res- 
tantes terão de ser compensa- 

dos ou capturados e estoca- 
dos, de acordo com o projeto 
da Associação Internacional 
de Transporte Aéreo (LATA, 
na sigla em inglés). 
O plano está traçado. O en- 

trave, porém, é que até mes- 
mo oSAF não está pronto pa- 
ra ser adotado em larga esca- 
la. O SAF é feito a partir de 
residuos, como óleo de cozi- 

nha usado e gordura animal, 

e pode reduzir em até 80% as 
emissões de carbono. Hoje, é 
permitido que seja mistura- 
do ao querosene de aviação 
em até 50%. No entanto, essa 

parcela fica ao redor de 1%, 
Além de 330% mais caro do 

que o querosene para avia- 
ção,0SAF ainda é umararida- 
de no mercado, A produção 
global é de 190 milhões de li- 
tros por ano, o que represen- 
ta 12 da demanda. Ainda as- 
sim, as fabricantes traba- 
lham para que suas aerona- 
ves possam operar com 100% 
de SAF no futuro. 
O combustivel é a tecnolo- 

gia preferida pela indústria 
porque não exige o desenvol- 
vimento de uma nova aerona- 
ve. Com adaptações, 08 
atuais jatos poderão voar ape- 
nas com SAF. Entre as altera- 
ções que precisarão ser feitas 
está, por exemplo, a capacida- 
de de a aeronave informar ao 

pilotoovolume de combusti- 
vel disponível nos tanques. 

“As propriedades quimicas 
do combustivel de aviação 
são diferentes das do SAF. Os 
sensores têm de reconhecer 
esse novo combustivel. Tam- 
bem precisamos entender 

| Eteniias 

o SAF 
Sigla para Sustainable Avia- 
tion Fuel, um biocombusti- 
vel usado em aeronaves. É 
produzido a partir de maté- 

rias-primas como a biomas- 
sa, e emite menos CO do 

que o querosene de aviação 

é Hidrogênio verde 

O processo para separar o 

hidrogênio presente em 
outros elementos como à 

água demanda muita ener- 
gia. Quando a eletricidade 
vem de fontes renováveis, 
o combustivel ganha o no- 

“me de hidrogênio verde” 

ainda como vai afetar a per- 
formance da aeronave”, diz o 
diretor-geral da Boeing no 
Brasil, Landon Loomis. 

HIDROGÊNIO. O segundo pos- 
sivel maior responsável pela 
redução de carbono no setor 
aéreo seriam os modelos a hi- 

drogênio verde, combustivel 
que não emite poluentes. 
Nessa área, quem se mostra 
mais animado coma tecnolo- 

gia é a Airbus, que promete 
entregar a primeira unidade 
em 2035. Háum ano, a compa- 
nhia anunciou três conceitos 

deaeronaves hibridas que se- 
riam movidas a hidrogênio. A 
ideia é estudá-los para deci- 
dir em que direção seguir. À 
Embraer divulgou ontem es- 
tar desenvolvendo duas acro- 
naves conceito a hidrogênio, 
mas são modelos menores, 

com capacidade para até 50 
passageiros (mais informa- 
ções na página B13). 
O grande desafio está em 

armazenar o combustivel. O 

Gargalo 
Aposta para o setor de 

aviação, combustível SAF 
só atende 1% da demanda 

atual do segmento 

hidrogênio ocupa mais espa- 
ço do que o querosene de 
aviação, apesar de ter a mes- 
ma densidade energética 
(quantidade de energia pre- 
sente em cada grama do pro- 
duto). “Ainda precisamos 
ver como fazer isso, Se va- 
mos armazenar o combusti- 
vel nas asas, como é hoje, ou 
na própria fuselagem, que é 
onde temos mais volume”, 
diz Arturo Barreira, presiden- 
te da Airbus na América Lati- 
na e no Caribe. 6. 



| 

PRISCILA MENGUE 

Um homem e uma mulher 
dançam no meio da roda. 
Eles seguem o ritmo dos tam- 
bores, enquanto uma pessoa 
canta, muitas vezes de forma 
metafórica O que é lembra- 
do ali é a ancestralidade dos 
presentes, dos antepassados 
que tinham na prática uma 
forma de expressão enquan- 
toa escravidão lhes tirava até 
o direito de se comunicar. 
O nome que se dá é jongo 

ou caxambu, prática que re- 
siste de geração em geração 
ao longo de 300 anos e pas- 
sou a ser considerada patri- 
mônio imaterial brasileiro, 

após a mobilização de jon- 
gueirosorganizados dos qua- 
tro Estados do Sudeste. Em 
São Paulo, 1 grupos mantém 
atividades de preservação, re- 
gistroe difusão do jongo, tan- 
to no interior quanto na 
Grande São Paulo, 

As raizes da prática estão 
relacionadas à imigração for- 
cada do povo bantu, trazido 
do então Reino do Congo 
(território que hoje abrange 
nações como Angola e Repú- 
blica Democrática do Con- 
vo) para ser escravizado no 
Pais. Como todo patrimônio 
imaterial após dezanos do re- 
gistro no Instituto do Patri- 
mônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan), o jongo es- 
tá em processo de revalida- 
ção, a fim de identificar mu- 

danças e resultados. Durante 
as pesquisas, constataram-se 
alguns locais em que ele dei 
xou de ser praticado (como 
São Luis do Paraitinga), após 
a partida de um mestre. Em 
São Paulo, porém, verificou- 
se, majoritariamente, uma 

maior difusão e organização 
dos grupos, que criaram um 
encontro estadual anual - o 
próximo, online, ocorrerá 

em dezembro, 
Em São Paulo, um dosgru- 

pos mais tradicionais é 0 Jon- 
go Mistura da Raça, de São 

José dos Campos, fundado 
pelo Mestre Laudemi, de 61 
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A revisão do Iphan encontrou uma maior difusão e organização dos grupos, que criaram um encontro estadual anual em São Paulo 

SP preserva 
a tradição 
do jongo 

Patrimônio imaterial, a 

dança resiste de geração em 

geração ao longo de 300 anos 
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 BUÚIÇÕES PO r e-mail, de segunda a sexta 

anos, vindo de Barra do Pirai, 

interior do Rio, onde começou 

ainda pequeno e aprendeu a 
manter a tradição herdada do 
pai e avó. “Toda a família dan- 
cava. Antigamente, os jonguei- 
ros se encontravam em casa- 
mentos, aniversários, festas 
de igreja.” 

Também uma liderança e 
idealizadora do Mistura da Ra- 
ca a professora Márcia Cunha, 
de 49anos, considera que a pre- 
servação do jongo é uma for- 
ma de destacar a resistência € 

o protagonismo afro-brasilei- 
ro. “A história do negro ficou 
esquecida e, quando é conta- 
da, falam do negro acorrenta- 
do e que apanhava. Não se fala 
que muitas construções exis- 
tentes até hoje foram construi- 
das pela mão do negro, muitas 
descobertas foram feitas pelos 
negros”, diz. “Os pontos (can- 
tos) do jongo contam uma his- 
tória, a nossa história, que nos- 

sos antepassados viveram, que 
sofreram, mas também canta 

nossas alegrias, nossa história 
atual,” 

Em duas partes de São Pau- 
lo, a tradição de uma mesma 
familia deu origem ao Jongo 
Embu das Artes, na região me- 

Onze grupos 

fazem 

preservação, 

registro & 
difusão, na 

Grande SP e 

no interior 

tropolitana paulistana, e ao 
Jongo de Piquete, no munici- 
pio homônimo do interior. 
Noprimeiro, a liderança é fe- 

minina, da Mestre Sol, de 49 

anos. O Jongo do Piquete é 
liderado por seu irmão mais 
velho, o Mestre Gil, “Minha 
tia-avó contava nas festas 
que parentes dela tinham co- 
nhecido pessoas que pega- 
ramo finzinho da escravidão 
e faziam o jongo, isso há mais 
de 200anos. E ancestral mes- 
mo, não é coisa que meu avô 
achou bonito e resolveu fa- 
zer", diz a Mestre Sol. 

HERANÇA. O grupo de Embu 
das Artes é formado por cer- 
ca de 28 pessoas, das quais a 
maioria é da mesma familia, 
de umatia de 83 anos da Mes- 

tre Sola sobrinhas-netas. Ela 
destaca, contudo, a importân- 

cia de manter a essência do 
jongo, para evitar, como diz, 
um “parafolclore”. “Se não 
entender a proposta, vai fa- 
zer évolume na roda. É preci- 
so entender o porquê de es- 
tar ali, de ter respeito e grati- 
dão pelos que deixaram para 
a gente. É uma herança, € 
uma herança finérrima."e 
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Políticas públicas Impasse entre Poderes 

Mesmo com ação no STF contra PEC 
dos precatórios, Lira quer votação hoje 

Presidente da Câmara reclama de interferência e diz que texto que viabiliza Auxílio 

Brasil terá, agora em segundo turno, mais votos favoráveis do que na primeira votação 

ANNE WARTH 
GUSTAVO PORTO 

BRASÍLIA 

presidente da Câmara, Ar- 
thur Lira (PP-AL), disse em en- 
trevista ao Fapo com Editor, 
do Broadcast Político (serviço 
de informação em tempo real 
do Grupo Estado focado na co- 
bertura política), não acreditar 
que o Supremo Tribunal Fede- 
ral (STF) vá paralisar a votação 
da Proposta de Emenda à Cons- 
tituição (PEC) dos precatórios 
- que viabiliza o pagamento do 
Auxilio Brasil em 2022. 

Aprovado em primeiro tur- 
no na semana passada, O texto 
deve ser votado hoje em segun- 
do turno pela Câmara, afir- 
mou Lira, para quem o placar 
final será mais favorável do 
que os 312. votos da semana pas- 
sada, só quatro a mais do que o 
minimo exigido, 
A Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB),0 PDT, osecretá- 
rio de projetos e ações do go- 
verno de São Paulo, Rodrigo 
Maia (sem partido- RJ), e os 
deputados Alessandro Molon 
(PSB-RI, Joyce Hasselman 
(PSL-SPj, Kim Kataguiri 
(DEM-SP) e Marcelo Freixo 
(PSB-RJ) entraram com ações 
no STF com pedido de liminar 
para barrar a tramitação da 
PEC, em razão de manobras 
que teriam contribuido para 
aumentar o apoio ao texto, À 

ZECA RIBEIRO AGENCIA CAMARA 

Presidente da Câmara, Arthur Lira entende que o Supremo poderia se manifestar só após a votação 

“O Supremo pode se 
pronunciar depois 
sobre a 
constitucionalidade de 
uma matéria, mas 
interferir no âmbito de 
uma matéria eu 

nunca vi acontecer” 
Arthur Lira 

Presidente da Câmara 

ministra Rosa Weber, do STF, 
determinou que Lira e os de- 
mais membros da mesa direto- 
ra da Câmara enviem à Corte 
informações sobre as mudan- 
ças regimentais adotadas de úl- 
tima hora para a votação. 
Em paralelo, ela suspendeu 

temporariamente os repasses 
feitos pelo governo Jair Bolso- 
naro a parlamentares da base 
aliada por meio do chamado 
orçamento secreto, O caso de- 
ve ser julgado pelo plenário do 
STF nesta semana. 

INTERFERÊNCIA. Para Lira, o 
STF pode se pronunciar sobre 
a constitucionalidade da PEC 

dos precatórios após sua apro- 

Vamos ter problemas no Senado”, 
afirma Bolsonaro sobre proposta 

EDUARDO GAYER 
BRASÍLIA 

O presidente Jair Bolsonaro re- 
conheceu ontem queogoverno 
poderá enfrentar problemas pa- 
raaprovara Proposta de Emen- 
da à Constituição (PEC) dos 
precatórios no Senado, caso o 
texto passe na Câmara em se- 
gundo turno - a votação está 
prevista para hoje. “Passou no 
primeiro turno na Câmara, 
acho que passa no segundo. Va- 

mos ter problemas no Senado”, 
disse Bolsonaro, em entrevista 
a rádio Jovem Pan Curitiba, 

Se a Câmara tem se mantido 
fielao governo graças ao presi- 
dente da Casa, Arthur Lira 
(PP-AL), aliado do Planalto, o 
Senado mostra resistência a ca- 
rimbar as propostas do Execu- 
tivo na presidência de Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG). 
AJovem Pan Curitiba, Bolso- 

naro afirmou que parcelar o pa- 
gamento de precatórios, medi- 
da prevista na PEC, não é um 

calote e, mais uma vez, criti- 

coua postura do Supremo Tri- 
bunal Federal de pedir a quita- 
ção das dívidas da União já 
transitadas em julgado. “Não 
quero tecer comentários so- 
bre o Supremo, mas é medida 
que parece ser mais política do 
que econômica”, declarou. 
O presidente voltou a defen- 

der o Auxilio Brasil, ainda que 
seja necessário mexer no teto 
de gastos, alteração também 
prevista na PEC dos precató- 
rios. “Um pais que projeta ex- 

vação, mas não impedir sua vo- 
tação. “O Supremo pode se pro- 
nunciar depois sobre a consti- 
tucionalidade de uma matéria, 

mas interferir no âmbito de 
uma matéria cu nunca vi acon- 

tecer, é espero que não aconte- 
ça, porque os Poderes se respei- 
tam e sabem das suas atribui- 
ções e competências.” 
O presidente da Câmara dis- 

se ter um bom relacionamento 

como STF e lembrou ter atua- 
do como “bombeiro” quando 
houve tensão entre o Judiciário 
e o presidente Jair Bolsonaro. 
Destacou ainda que agiu da 
mesma forma nos protestos 
contra os ministros no feriado 
dez de Setembro, quando apoi- 

cesso de arrecadação em R$ 
300 bilhões não pode destinar 
mais R$ 30 bilhões para aten- 
derosnecessitados?”, questio- 
nou o chefe do Executivo. 

PETROBRAS. Mais uma vez, na 
tentativa de se blindar de criti- 

cas sobre a alta dos combusti- 
veis, Bolsonaro voltou a jogar 
o problema no colo da Petro- 
bras ea criticar a empresa. “Os 
dividendos são, no meu enten- 
der, absurdos: R$ 31 bilhões 

em três meses. Eu não quero 
na parte da União ter esse lu- 
cro fantástico”, afirmou. 

Nofim de outubro, Bolsona- 

ro já havia dito quea Petrobras 
não poderia dar um lucro mui- 
to alto, o que causou impacto 
negativo no mercado financei- 

adores do presidente ameaça- 
ram invadir a sede do Supremo. 
“Com relação a medidas judi- 
ciais, eu lamento sempre quan- 
dose judicializa a política. Não 
pode, otempotodo, ganhar vo- 
tações de um a 312, de um a 
408, de um a 360. Necessaria- 

mente, tudo que estamos tra- 
tando é matéria interna corpo- 
ris' do Poder Legislativo.” 
A PEC abre espaço no Orça- 

mento de 2022, ano de elei- 
ções, de R$ 91,6 bilhões, ao 
adiar o pagamento de precató- 
rios (dívidas do governo já re- 
conhecidas pela Justiça) e mu- 
dar a correção do teto de gas- 
tos, a regra que impede que as 
despesas cresçam em ritmo su- 
perior à inflação. 
O texto foi defendido pelo 

governo como forma de viabili- 
zar o pagamento de benefício 
de R$ 400 por meio do Auxilio 
Brasil. A proposta é criticada, 
porém, porque a folga tam- 
bém será usada para turbinar 
as emendas parlamentares. A 
divisão exata do espaço libera- 
do pela proposta no teto de 
gastos só será definida na vota- 
ção do Orçamento de 2022. 
“Quem não quer dar R$. 400, 

acha que isso vai influenciar 
no processo eleitoral e está le- 
vando isso além do aspecto so- 
cioeconômico muito forte, 
que é a fome”, rebateu Lira. € 

FAMÍLIAS NÃO SABEM QUANTO VÃO RECERER 
DO NOVO AUXÍLIO, PÁG. ES 

ro, À petrolifera registrou lu- 
cro de R$ 31,14 bilhões no ter- 
ceiro trimestre deste ano, 

Opresidente ainda voltoua 
criticar a política de preços da 
estatal, chamada por ele de 
“equivocada”. “Nós somos au- 
tossuficientes em petróleo, 
não justifica isso aí. Não pode- 
mos ficar escravizados ao pre- 
co lá de fora”, afirmou, sobre o 
alinhamento dos reajustes de 
preços no Brasil à variação do 
petróleo no mercado interna- 
cional. “Lucro da Petrobras, 
ao longo dos anos, grande par- 
te val para acionistas”, afir- 
mouo presidente. 

Só a gasolina teve um au- 
mento de 73%; neste ano. Odie- 

sel registrou alta de 65% no 
mesmo periodo. 6 
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Tributação equivocada dos pequenos negócios 

principal caracteristica 
dos regimes simplifica- 
dos de tributação no Bra- 
sil é a substituição das 

bases usuais de tributação das 
empresas (lucro, folha de salá- 
rios e valor adicionado) pelo fa- 
turamento. No caso do Sim- 
ples, todas as bases usuais são 
substituídas pelo faturamento. 
No-caso do lucro presumido, a 
substituição alcança a tributa- 

ção do lucro e de parte do valor 
adicionado (PIS-Cofins). 

Esse modelo de tributação 
dos pequenos negócios gera mui- 
tas distorções e difere muito do 
adotado em outros paises, inclu- 
sive por seus altos limites de en- 
quadramento (R$ 4,8 milhões/ 
ano para o Simples e R$ 78 mi- 
lhões para o lucro presumido). 

Por um lado, tributar o fatura- 

mento em vez do lucro e do va- 
lor adicionado favorece empre- 
sas com altas margens de lucro e 
altos markups, em detrimento 
daquelas com baixas margens. Is- 
so desestimula o crescimento e 
estimula a fragmentação de em- 
presas de altas rentabilidade e 
margem, além de gerar iniquida- 

des distributivas. Como no Bra- 

sil a distribuição de lucros não é 
tributada, se o lucro for pouco 
tributado na empresa, a renda 
do dono da empresa também se- 

Regimes simplificados 

baseados na tributação 
do faturamento geram 
ineficiênciase 
distorções distributivas 

rá pouco tributada. Já empresas 
que operam com baixas mar- 
gens-as mais expostas à compe- 
tição de negócios informais — 
são pouco ou nada beneficiadas 
pelos regimes simplificados. 

Políticas públicas Auxílio Brasil 

Famílias não sabem quanto 
vão receber do novo auxílio 

Se não houver solução 
até o dia 17, só terd o 
benefício no próximo 
mês quem já recebia 
Bolsa Família antes 
do auxílio emergencial 

Com o fim do programa Bolsa 
Familia, ontem, o Auxilio Bra- 

sil vai começar capenga em 
meio às filas que se formam 
emtodoo País, nos Centros de 
Referência de Assistência So- 
cial (Cras), de brasileiros po- 
bres à procura de informações 
sobre o novo programa social 
do govemo. 

A votação da PEC dos preca- 
tórios-— que abre espaço no Or- 
camento para bancar o aumen- 
tode gastos com onovo progra- 
ma — é questionada no Supre- 
mo Tribunal Federal. Se o im- 
passe não for resolvido até o 
dia17,0 governo fará o primei- 
ro pagamento com um benefi- 
cio médio de R$ 217,18 mensais 
somente para as famílias que já 
recebiam o Bolsa Familia an- 
tes do auxílio emergencial, 
O benefício de R$ 400, pro- 

metido pelo presidente Jair Bol- 
sonaro, só poderá ser viabiliza- 
do se o governo conseguir apro- 
vara PEC no Congresso até de- 
zembro. Essa PEC é que abre 
espaço no Orçamento para pa- 
gar o Auxílio Brasil. A medida 
provisória que acaba com o Bol- 
sa Familiaecriao Auxilio Brasil 
caduca no dia 7 de dezembro. 
A outra opção no radar do 

governo é lançar mão do “pla- 
no Bº:a prorrogação do auxílio 
emergencial via medida provi- 
sória. Os pagamentos segui- 

Os principais benefícios 

e Primeira Infância 
Atende famílias com crian- 

ças entre zero e 36 meses 
incompletos (de até R$ 130) 

e Composição Familiar 

Atende jovens até 21 anos 
incompletos para que fi- 
quem na escola(de R$ 65) 

* Auxílio Esporte Escolar: 

Destinado a estudantes com 

idades entre 12 € 17 anos in- 

completos e que se destaca- 
rem em competições oficiais 

de jogos escolares brasilei- 
ros (de até R$ 1 mil em parce- 
la única ou R$ 100 mensais) 

e Eolsa de Iniciação 
Científica Júnior 
Para estudantes com bom 
desempenho em competi- 

ções acadêmicas e cientifi- 
cas e que sejam beneficiá- 
rios do Auxilio Brasil A 
transferência do valor será 

feita em 12 parcelas mensais 
de R$100 

ramo mesmo calendário habi- 
tual do Bolsa Familia. O valor 
médio do novo programa so- 
cial será corrigido em 17,84%, 

comorçamento próprio do Mi- 
nistério da Cidadania. 
O Ministério da Cidadania 

informou que, só após a apro- 
vação da PEC, poderá pagar 
em dezembro um complemen- 
to que garantirá a cada família, 
até dezembro de 2022, 0recebi- 

mento de pelo menos R$ 400 
mensais. Quem já está na folha 
de pagamento de novembro 
do Auxílio Brasil, recebera o 

novo valor de forma retroati- 
va. 

O Auxílio Brasil vai contem- 
plar automaticamente as pes- 
soas já cadastradas no Bolsa Fa- 
milia. Não há necessidade de 

recadastramento. Afilaacumu- 
lada de 2 milhões de famílias 

não será zerada. Serão benefi- 
ciadas cerca de 14,6 milhões de 

familias. Em dezembro, o nú- 
mero de famílias atendidas 

passará para 17 milhões, 

POR DECRETO. A operacionali- 
zação do Auxílio Brasil será re- 
gulamentada via decreto. O Es- 
tadão teve acesso aos novos 

valores dos benefícios que for- 
mam o novo programa social. 
O Auxilio Brasil pagará, por 

exemplo, benefício de R$ 300 
para financiar os cuidados em 
tempo integral de crianças de 
Zero à 48 meses cujos respon- 
sáveis não encontram vagas 
em creches. Batizado de Auxi- 
lio Criança Cidadã, o benefício 
funcionará como um voucher 
a ser pago para a creche. 
O valor mensal do Auxílio 

Criança Cidadã será de R$ 
200, para as familias com crian- 
casmatriculadas em turno par- 
cial, e de R$ 300 em caso de 

tumo integral. O benefício é 
direcionado ao responsável 
por familia que consiga fonte 
de renda, mas não encontra va- 

ga em creches conveniadas. 
Diretora da Oxfam Brasil, 

que integra o conselho consul- 
tivo da Frente Parlamentar da 

Renda Básica, Katia Maia criti- 
cou a forma como o governo 

terminoucomo Bolsa Familia, 
um programa bem avaliado, e 
crioualgo “absolutamente” in- 
certo. Ela diz que o novo pro- 
grama “foi criado às pressas e 
sem debate”. é 

Por outro lado, mesmo a 

substituição das contribuições 
sobre a folha de salários por um 
tributo sobre o faturamento 
não éomodelo ideal. Para criar 
empregos para trabalhadores 
de baixa renda é melhor redu- 

ir a tributação da folha destes 
trabalhadores, estimulando 

sua contratação por empresas 
de qualquer porte. 

Por fim, a substituição das ba- 
ses usuais pelo faturamento tam- 
bém desestimula o investimen- 
to, pois o montante aplicado na 
aquisição de máquinas não pode 
ser deduzido na tributação do lu- 
cro e do valor adicionado. 
Ou seja, regimes simplifica- 

dos baseados na tributação do fa- 
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turamento não só geram inefi- 
ciências e, pois, menor cresci- 

mento das empresas e do Pais, 
como resultam em distorções 
distributivas. Embora haja moti- 
vos para o tratamento tributário 
diferenciado de pequenos negó- 
cios, o ideal é que a base dos tri- 
butos, ainda que simplificada, se 
aproxime mais das bases usuais. 
O objetivo de uma mudança 

nesse sentido não é arrecadar 
mais. Algumas empresas (sobre- 
tudo as de menor porte e menor 
margem) provavelmente paga- 
rão até menos que hoje. Outras 
(que se beneficiam das distor- 
ções do modelo atual) deveriam 
pagar mais. Maso País seriamais 
justo e cresceria mais. & 

Administração pública Novo presidente 

Indicação do Centrão 
acende alerta para 
uso político do INSS 

IDIANA TOMAZELLI 
BRASÍLIA 

A troca de comando no 
INSS, responsável pelo paga- 
mento de mais de R$ 700 bi- 

lhões em aposentadorias, 
acendeu o alerta entre técni- 
cos do governo para o risco 
de uso polírico do órgão em 
ano eleitoral. O novo presi- 
dente, José Carlos Oliveira, 

éindicado do Centrão, bloco 
de partidos que se aliou ao 
presidente Jair Bolsonaro e 
tem dado sustentação politi- 
cado governono Congresso, 

Oliveira vai ficar no lugar 
de Leonardo Rolim, que as- 
sume pela segunda vez a Se- 
cretaria de Previdência, liga- 
da ao Ministério do Traba- 
lhoe Previdência. Ele é técni- 
co do seguro social e, desde 
maio, ocupava a Diretoria 
de Beneficios do INSS. Tam- 
bém já foi superintendente 
do órgão na Região Sudeste. 

RELAÇÕES. A versão oficial é 
que Rolim não desejava per- 
manecer no cargo por mui- 
to mais tempo, aceitando o 
convite do ministro Onyx 
Lorenzoni para retornar à 
secretaria, Nos bastidores, 
porém, os laços estreitos de 
Oliveira com o mundo po- 
litico são citados como o 

motivo de sua ascensão. 
Segundo apurou o Esta- 

dão/Broadoust, O novo presi- 
dente do INSS é indicado do 

PSD, Foi pelo PSD que Olivei- 
ra atuou como vereador de 

São Paulo entre outubro e de- 
zembro dez012- ele havia si- 

do eleito suplente pelo DEM, 
mas, antes de assumir O cat- 

Quem é o escolhido 

JOSE CARLOS OLIVEIRA 
Novo presidente do INSS 

Suplente pelo DEM na Cá- 
mara de São Paulo, antes 

de assumir a cadeira, mi- 

grou para o PSD e atuou 
como vereador em 2012. 

go, migrou para o PSD, Dirigen- 
tes do PSD negam a indicação. 

A avaliação nos bastidores é 
de que há uma série de instru- 
mentos que podem ser coloca- 
dos a serviço de interesses parti- 
dários, como a reabertura de 
agências do órgão. O tema consi- 
derado mais sensível, porém, é o 
combate a fraudes cometidas 
porassociações de aposentados, 
Desde 2019, 0 INSS vinha inten- 

sificando a atuação nessa frente. 
Em junho daquele ano, quatro 

entidades suspeitas tiveramos re- 
passes suspensos. Desde então, 
houve uma série de cancelamen- 
tosde convênios, com impacto di- 
reto nos cofres dessas associa- 
ções. Mas a atuação teria esfriado 
quando Oliveira assumiua Direto- 
riade Beneficios. Algumas das en- 
tidades têm ligações partidárias. 
À reportagem procurou o 

INSS, mas não teve resposta 

até a conclusão da edição. € 
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NOTAS E INFORMAÇÕES 

Até tarifas têm 
uso eleitoreiro 

Governo reduz tarifas de importação 

não para impulsionar a modernização 

econômica, mas de olho nas urnas 

redução das tarifas de importação é me- 
dida indispensável para tornar a econo- 
mia brasileira mais aberta e integrada à 
economia mundial e para estimular os 
produtores nacionais a buscar mais in- 

tensamente ganhos de eficiência e produtividade. 

Rodovias 

Agência escalonará reajuste de pedágios federais 

A Agência Nacional de Transportes Terrestres vai escalo- 
nar os reajustes dos pedágios das concessionárias das rodovias 
federais que tiveram prejuízo na pandemia. Segundo as empre- 
sas, o fluxo nas vias caiu 135%. Os índices ainda serão definidos. & 

Mas, apesar de sua abrangência, a decisão do gover- 
no brasileiro de reduzir unilateralmente em 10% as 
alíquotas do Imposto de Importação sobre 87% de 
produtos e serviços que compõem o universo tarifã- 
rio tem objetivos bem menos louváveis. 

A despeito de correta, a decisão não passa de 
mais uma tentativa do governo Bolsonaro de conter 
a inflação que corrói a renda da população e a popu- 
laridade já decadente de um presidente da Repuúbli- 
ca que só pensa na sua reeleição, além de criar pro- 
blemas para a atividade econômica e incertezas so- 
bre os rumos do Pais. 

Sua eficácia é, no minimo, contestável, Dificil- 
mente seu efeito sobre os preços em geral será forte 
o bastante para que o consumidor o perceba. E um 
de seus efeitos colaterais pode ser dificultar rela- 
ções já dificeis do Brasil com parceiros do Merco- 
sul, bloco frequentemente desprezado por Bolsona- 
ro e por seu ministro da Economia, Paulo Guedes. 

“A nossa Tarifa Externa Comum ainda é muito 
elevada”, justificou Guedes. A tarifa externa, conhe- 

cida como TEC, de fato éalta,maselaéa base, ainda 

que frágil e muito esburacada, da condição de união 
aduaneira que teoricamente o Mercosul ostenta. 
Reduzi-la exige o apoio de todos os membros do 
bloco, o que não foi alcançado pelo Brasil em sua 
decisão anunciada no dia 5. 

O governo brasileiro valeu-se de uma excepciona- 
lidade admitida pelas regras do Mercosul, que prevê 
a possibilidade de adoção, por um de seus mem- 

FELIPE RALVESTADÃO-23/27018 

agropalma 
Somos da terra. Somos da indústria. 

Somos brasileiros. Somos globais. 

Os frutos que colhemos e transformamos abastecem 
industrias e enriquecem histórias, enquanto tórnâamos 

a palma brasileira sinónimo de preservação 
e de produção sustentavel. 

Evoluímos nossa marca para potencializar o valor 
que a Agropalma gera para o futuro, para o mercado 

e para a sociedade. 

ECONOMIA * 

bros, de medidas para a proteção da saúde e da vida 
das pessoas. Segundo nota conjunta dos Ministé- 
rios das Relações Exteriores e da Economia, O recur- 
so a essa medida excepcional é justificado pela “ne- 
cessidade de poder contar, de forma imediata, com 
instrumento que possa contribuir para aliviar os 
efeitos negativos” da pandemia. 

Guedes não se deu ao trabalho de buscar argu- 
mentos formais para explicar os objetivos do go- 
verno. “Num momento como o atual, em que nós 
temos uma pressão inflacionária forte e gostaria- 
mos de dar um choque de oferta, para dar uma 
moderação nos ajustes de preços, é o momento 
ideal para fazer uma abertura, ainda que timida, da 
economia”, disse. 

Tão grande é a lista de produtos abrangidos 
pela medida que inclui itens essenciais na mesa do 
brasileiro, como feijão, carne, massas, biscoitos, 

arroz, entre outros, além de materiais de constru- 
ção. Dificilmente, porém, o resultado será um cor- 
te de despesas suficiente para aliviar o orçamento 
doméstico, 

Combater a inflação de maneira eficaz implicaria 
fazer o governo dar uma guinada de 180º, para dar à 
sua política econômica a confiança de que nunca 
desfrutou. Assim, por exemplo, o dólar ficaria me- 
nos pressionado —- e o dólar, associado à alta dos 
preços internacionais de produtos com grande pe- 
sonos gastos domésticos, é uma das grandes fontes 
das pressões inflacionárias no momento. 6 

Debitos bancários 

Tesouro assume R$ 662 mi em dividas dos Estados 

O Tesouro Nacional desembolsou R$ 661,83 milhões 
em outubro para honrar débitos bancários com garantias da 
União não quitados pelos Estados. O Rio de Janeiro liderou a 
lista de dívidas, com R$ 362,77 milhões. é 
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ste ano nos superamos. 
Dentre os tantos carim- 
bos que marcam os tri- 
lhões do nosso Orçamen- 

to, são os das emendas parla- 
mentares que hoje merecem 
os holofotes. Em particular, o 
RP, das emendas de relaror, 
que escalaram em valor e em 

importância. Fiel representa- 
ção de tudo o que uma boa ges- 
tão de recursos públicos abomi- 
na, essas emendas teriam che- 

gado a R$ 29 bilhões em 2021 
não fosse o excesso de ambição 
emum Orçamento tão engessa- 

do, Ao final, ficaram “apenas” 
R$ 18,5 bilhões, que vêm se 
prestando a tudo, menos ao 
País que lhes financia, 

A Lei Orçamentária Anual 
(LOA) de 2021 fixou a despesa 
da União para o exercicio finan- 
ceiro deste ano em R$ 4,3 tri- 
lhões. Desses tantos trilhões, 

38% são direcionados para as 
chamadas despesas obrigato- 
rias. Só 08 gastos com pessoal e 
Previdência consomem, respec- 
tivamente, R$ 363,6 bilhões e 
R$ 698,5 bilhões. Se somarmos 
outros carimbos que levam re- 
cursos a destinos predefinidos, 
sobra relativamente pouco pa- 
ra atender a demandas ilimita- 

das. Todo ano é a mesma coisa, 
o processo orçamentário 
expõeo loteamento de fatias ca- 
da vez maiores de recursos pú- 
blicos para atender cada vez me- 

nos brasileiros. Numa queda de 
braços, o Orçamento mostra 
seu crescente engessamento e, 
aomesmotempo que diz garan- 
tir a provisão de recursos para 

As emendas de relator 
são uma excrescência 
que faz emergir 
o que há de pior 
nos nossos políticos 

determinadas áreas —- como sal- 

de e educação =, deixa ações re- 
levantes num longinquo e desa- 
tendido segundo plano. Agra- 
da-se a alguns, desagrada-se a 
ninguém, e o País paga a conta 

Ana Carla Abrão .sancouicoms 

(Des) arranjo institucional 

pelas péssimas escolhas que os 
gestores públicos vêm fazendo 
por nós. 

Mas é a distribuição obscura 
de recursos num varejo disfun- 
cional que mais envergonha. 
Alimentada na falta de transpa- 
rência, implode qualquer possi- 
bilidade de coordenação na alo- 
cação de recursos públicos, dá 
poder discricionário a uns pou- 
cos, gera ineficiências na distri- 
buição dos gastos e incentiva 
negociações políticas espúrias. 
Favorece a compra de votos € 
fomentaa corrupção, assim co- 
mo foi o mensalão petista. Não 
hã programa, partido, crença 
ou interesse público a guiar as 
escolhas. Só poder e reeleição. 

As emendas de relator são 

uma excrescência que faz emer- 
gir o que há de pior nos nossos 
políticos - naqueles que as dis- 
tribuem e nos que se deixam 
guiar por elas. Representam 
nosso esfacelamento institucio- 

nal ao permitir, também por 
meio delas, que o Executivo de- 
legue ao Legislativo sua função 
de govermar, enquanto este, em- 
bevecido pelo poder que lhe 
caiu no colo, abandona sua fun- 

ção de legislar emproldetodos. 
Cabe hoje ao Judiciário - vejam 
só - intervir para tentar recolo- 
car cada um no seu lugar. é 

ECONOMISTA E SÓCIA DA CONSULTORIA 

OLIVER MTMAN, O ARTIGO REFLETE 
EXCLUSIVAMENTE A OPINIÃO DA COLUNISTA 

SER. Luis Carlos Trabuco Coppi iquinsemalmendte) e TER. Ana Corta Abrão, Pedro Fernando Nery oe Demi Getschko (quinzenalmente) » QUA. Fábio Alves e QUA, fidriana Ferrandes e SEX, Elemo Larmedau e Laura Eorpusta jremézam quincenalmenmte) e Pedro Dora e SAB. Adriana 
Fernandes + DOM, José Roberto Mendonça de Barros quinzenalmente! e Affonso Celso Pastore (guimpenabmentes Paulo Leme (1º domingo da emebs), Boberto Bodriques [2º domingo do embs) Albert Fishima (3º domingo de mês) e Gustavo Franco fúltimo domingo do mbs) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS 
ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº DoS/2021 

Após apreciação, e julgamento das propóstas da licitação supra, a Comissão da Liciação, adjudica, a 
contratação de empresa especializada para construção de estacionamento caber no ESP dane de 

Paula Oliveira, localizado na Rua Nicolau Fabkenbaca, no Jarcim Paulista, com o lomecmento de mão- 

de-obra a mabtariais necessános à completa e perfeita implantação de todos 05 elemendos deímidos no 
Projeto Execuívo, da acordo com a Emenda Adêna e IModiticativa nº24/2020, conforme projedo básico, 

memáral desórilivo o phanilha orçamentária, plo proporerde CONSTRUTORA SIGMA LTIMA ME par 
apresentar menor preço por empreitada global Martinópolis SP. 08/11/2021 — Comissão de Licitação, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLIS 
HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº Dos/2027 

Fra himioigado à processo supra em Favor do propomenie CONSTALTORA SiGMA LTDA ME 
retesente à contratação de empresa especializada para construção de estaconamento coberta na ESF 
dare da Paula Oltera, loceázado na Rua Nicolau Falkenhach, no Jardim Pauligta. como fômecimento 
de mãc-da-bbra e malarais necessários à completa é pesfoila mplantação de todos às alamentos 
detinidos no Proto Execuiuo, de acordo com a Emenda Adaiva a Modihcaliva 24202, contama 

projeão básico. mesmoniai descritivo e planilha orçamentária. Fica convocado, p' firmar contrabo no prazo 
de enco dias, Marinópofs'5P. GU VZoZ, MARCO ANTONIO JACOMELI DE FREITA= Prafaito 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO 
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 - 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº D4.TT2ZOZI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 
QEJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PR Ppdios od 3 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO 
DE PEÇAS EM ELEVADORES, conforme Especificações q Condições conslantos 
do Edital = seus Anexos que estará & disposição dos interessados nos sítios: 

wa comprasnaLgoy br e my iransparençãa osasco sp go. br - Envio das Proposias 
de Preços pelo site poem ate E dee com DATA DO INISIO DO PRADO PARA 
ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 09/1/2021 o DATA E HORA DA ABERTURA 
DA SESSÃO PÚBLICA: 24/11/2027 às 10h00min 

Úsgsco, OR de novembro de 2021. 
Meira Regina Hemandes - Secretária Execuliva de Compras & Licitações - 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇÕE HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 388/2021 - CELIEMBERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 75.187/2021 - EMBERH 

DEJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO DE CONTAINERS, INCLUINDO ENTREGA, MONTAGEM E RETIRADA, S0B DEMANDA, 
VISANDO ATENDER ÁS DEMANDAS DAS UNIDADES DE SAÚDE ADMINISTRADAS PELA 

EMSERH. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Praço Por LOTE, 
DATA DA ARERTURA: DIM22o21, ás 0h - horário de Brasiba-DF. 

Local de Realização: Sistema Lictações-e name icitaccens-a com br, 
Edital e demais informações deponivete em vas rmerh Feggari BR | = corr ir. 

Informações adiciinars serão prestádas na CSLUEMSERH localizada. na Av Borborema, Gd-1b, nº 26, 

Baimo do  Cafhau, São  Luisidá pelos e-mats  calgemseah ma gowbr 

maiane lobaomemserh.ma.goubebr vu pelo telefone (98) 3235-7232. 
EA 

São Luís (Pã), 04 de novembro da 2021 

Maiane Rodrigues Cora Lobão 

dgente de Licitação da EMSERH 

AVISO DE RETOMADA 
PARA ITENS 02, 05, 06, 08, 11, 

12,15,16,17 218 

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº, 291/2020. 

ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - SMS, 

OBJETO: CONSTITUL OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, A SELEÇÃO DE EMPRESA PARA 
O REGISTRO DE PREÇÕE VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE FRALDAS 

DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SADDE DE 
FORTALEZA - SMS. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS 
HO ANEXO | = TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, 

DO TIPO; MENDR PREÇO, 

DA FORMA DE FORNECIMENTO: POR DEMANDA 

DA) Pregoeirojaj da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, 
toma público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que no dia 12 de 
novembro de 2021 48 10b00min, [Horário de Brasília) haverá a RETOMADA ca licitação 
para à convocação dos remanescentes dos itens 02, 05, 06, 08, 11, 12, 15, 16, 17 DE. 
Mabores Informações através do email boitacacmeMo fortaleza ce govbr ou do telefone: 

[85]3452,3477 | CLFOR. 

Fortaleza — CE, 0 de novembro de 2021. 

João Matheus Carneiro Bezerra 

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO 
home: BAPAPL RSA RECAI, insert no CEF sob nº Afgds PS d, DECLARA, nos termos do ari 6º do Reçulamento 
âncio li à Resolução nº 4.122, de à de agosto de HO!2, sua intenção de extrcer cargos de administração na MERITO Dis 
TRSBAJ CDA DE TÍTULOS E VALORES MIDBILHARIOS LTDA, desicda mente irrsorita no CMPE sob no 41 557.530/000-02. ES 
CLARECEM que eventuais nhieções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ses 
apresentados cingtamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Dógital, na forma especificada abaixo, no pra 

co de quinbe dies dommados da divuigação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que ds 

dadaranões podem, na forma da legislação em vigos ter cbeafho a vttas- do processo naspecien Protocolo Digral fdepont- 
“ed na página do Banco Contraldo Brasi na internet Solecionar, no campo Assunto”; Aeortzações e Licenciamento para 
traftuições Supersiicnades e para Intégrarões do SPE, Seleciona, no campo “Destro”: o componente do Departamento 
de Organização do Sestemna Ansmceiro — Deoel mencionado abaiso, BANCO CENTRAL DO ERAS DEPARTAMENTO DE Dr 
DO 451 AIMANCEISO - GERÊNCIA TÉCNICA EM SÃO PELO HI - SÃO PALO, 5 DE NOVEMBRO DE 271 

Fundação Butantan 
CNPJ: 61,188,44 ROM Fi 

COMUNICA: Abertura de Slaçãoda Fornecedores 
EEE E EE PO TR E TE EE SO E PE PT eee 

EDITAL 025/2021, Modalidade: Áto Convocatóno - Presencial, Tipo: Menor Preço. OBJETO 
DA SELEÇÃO. Contratação de empresa especializada para presiação de serviço de 
adequação da redede eluenes doprédio 32 Bamcolnuanzae Prédioão Descóontiaminação 

Data, dangieõe, HORA: tbh30min, LOCAL Centro Administrativo (ávenida da 
Univeraadade, 270 - Cidade Universitária - Butantã - São PaulySP). Edital está disponivel 

na sie: ibope Tundacaobutanan ora.br 

És 
ga 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PENALIDADE 
O Conselho Regional de Medona do Estado de São Palo, em contarmidade com o disposto na Lai 
no E 26R, de 90 de solembro de 1957 tendo em vista a sacisão prolátada nos autos do Processo 
Etoo-Profissonal nº 10.204-280002. julgado na Câmara do Tribunal Supenor de Etisa Médica do 

Conselho Federal de Medicina, barra pública à aplicação dá penalidade ce Cênsura Pública em 

Publicação Oicial, prevista na álimisa “do Art. 2 da mencionada La, por infração abs arigos 25 
e 44 dá Código do Elica Medica [Resolução CFM nº 12460088), cujas fatos também estão previstas 
nos arbgos 1º e 21 do Código de Ela Médica (Resoluções CFM nº 22/2005 E 2.2 eo) as 
Dr. Rogério Mata Padovan, inserido neste Conselho sob o nº 104.587 

São Paulo, 24 de novembro de 2021 

Dr, Rodrigo Lancelote Alberto Dra. ireno Abramovich 
Conselheiro Corregedor Prestando do Cramesp 

8 PERNAMBUCO 
SECRETARIA DA FAZENDA 

Procisso NºDO0S.2071.CL | = PRO PE 0005. PRÓFISCO. Objetos Contratação de empresa wa 
pesalizado em automação do sdentificação vesbular, parm prolação do serviço de rogésiro de 
passagem do vedeulos da carga om Pontos da Conhole foods melalados Gem rodovras no fumóno 
da estadia de Pernambistn, coninime ennrigres mmnstanias no Termo de Retarênesa Amen doca 

Edital, Vabor maio estenda: R$ do 86 LAS DO bquenbrço mrelhiôass coroas rh er sensreg o mr gun epa 
quatrocentos e óitinin o nove fede q sos contávos) Riecebamonto das propostas mé 24/11 
2021, de DE SD horas. Ingo dispulao MM UDDOS, ds 8:00 horas (horbro do Brselliaj O Edial na 
magra BStã dispnaivel nas papnas latinas atay pentagrarin pe Bv he E viste botacnas 

perigo a Repuenarida-sa quis eis budanhes nice a sessão de abertura da bulação pum ipdos us 
documentos nocpssfrios à classificação nbiliiação provamento deplalizados. Eraldo Ramos — 
Progoniro. 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PENALIDADE 
O Conselho Pegional dá Medicina da Estado de São Paulo, em contormidade com à disposto ra Lei | 
nº 3.268, de 20 de setembro de 1857, lendo em vista à decssão prjalada nos autos do Processo 

Eltco-Prolisslonada" 13.080-001/2016, julgado no Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo, tema púbbca a aplicação da poralidaçde de Censura Pública em Publicação Cdicial, prevista 
na alinaa "cê do Art. 22 da mencionada Lei. pos iniração aos artigés 2º. 10, 18, 30, 58 68 do Código 

de Etica Mada (PAesblução CFM nº 1.0371/00], cujás fatos também estão previsiõe nos artigos 2º. 
10,18. 30, 56 e 68 do Código de Etica Médica (Hesslução CFM nº 22178) a Dr. Luiz Guetaro 
Tal, inscrito neste Conselho sob nº 153.649, 

&ão Pardo, 08 die nogembro de PU21 

Dr. Rodrigo Lancolote Alberto Dra, lrene Abramovich 
Conselheiro Cormegeador Presidente 

ge 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PENALIDADE 

O Conselho Regional de Madona do Estado de São Paulo. em contormidade com cdiaposto na Lel 
nó S266, de 30 de setembro de 1857, tendo em vista a dacisão prolatada nos autos do Processo 
Etço-Prodissional nº 13/180-004/207 7, julgado ne Conselho Regional de Medicina da Estado de Sião 

Paulo, tarna pública à aplicação da persidade de Censura Pública em Publicação Oficial, prevista 
na alinãa “co do Art. 22 da mencionada Lei, por infração aos artigos 20 e ED do Cdigo de Erica Iédica 
(Resciução CÊM nº datar, cujos fatos jambésm estão previstos nos artigos 30 e dl do Código da 
Ética Meçica [Rasciução CFM nº 221718 a Dra, Claudia Bernanos Santos Oliveira, inscrita nose 
Conselho sob nº 11,146, 

São Paulo, Da de novembro de 2021 

PREGOEIRO(A) DA CLFOR 
Dr. Rodrigo Lancelote Alberto 

Conselheiro Corregedor 

Dra. Irene Abramovich 

President do Cremesp 

Mercados Risco local 

Clima externo 
favorável não 
evita nova 

queda da B3 

Com mais um dia de apreen- 
são do mercado com os gas- 
tos da União, a Bolsa brasi- 
leira (B3) voltou a fechar 
em baixa ontem, apesar do 
cenário internacional posi- 
tivo. O desempenho foi de- 
terminado pelas incertezas 
sobre o pagamento dos pre- 
catórios e o teto de gastos 
(a regra que limita o avanço 
das despesas à inflação). 
O Ibovespa, principal in- 

dicador da Ba, terminou o 

dia com baixa de 0,04%, a0s 
104.781,13 pontos, O dólar 
subiu 0,23%, a R$ 5,5410. 

EXTERIOR. Dados positivos 
da China deram impulso às 
commodities, favorecendo 

papéis ligados a matérias- 
primas, como os de minera- 
ção e siderurgia. Além dis- 
so, sinais de que um aumen- 
to de juros nos EUA ainda 
deve demorar, vindos de di- 

rigentes do Federal Reser- 
ve (Fed, o BC americano), 
ajudaram a puxar os ga- 
nhos em Wall Street, em 

mais um pregão de altas pa- 
ra os principais indices no 
mundo. € 



TERÇA-FEIRA, DE NOVEMBRO DE 2071 

O ESTADO DE 5. PAULO ECONOMIA» 

Política monetária Controle da inflação 

'Se necessário”, diretor do BC admite 
alta acima de 1,5 ponto para a Selic 

Em entrevista ao jornal japo- 
nês Nikkei Asia, O diretor de Po- 
lítica Monetária do Banco Cen- 

tral (BC), Bruno Serra, indi- 
cou não descartar uma nova 
aceleração do ritmo de alta da 
taxa Selic. Na mais recente reu- 

nião do Comité de Política Mo- 
netária (Copom), o BC aper- 
tou o passo de 1,00 ponto por- 
centual para 1,50 ponto por- 
centual, levando a taxa a 7,75% 
ao ano, Além disso, o colegia- 
do indicou novo aumento de 
igual magnitude em dezem- 
bro, o que levaria a Selic a 
9,25%. “Se for necessário au- 
mentar a taxa em mais de 1,50 
ponto porcentual, nós precisa- 
remos fazer isso”, disse Serra, 

na entrevista, concedida na úl- 
tima quinta-feira. 
O diretor de Política Mone- 

tária ainda reforçou que o BC 
segue mirando a meta de infla- 
ção de 2022, embora o merca- 

do financeiro pareça cada vez 
mais descrente do cumprimen- 
to desse objetivo. “Nós ainda 
estamos perseguindo o centro 
da meta de 2022.” 
Ontem, o Boletim Focus 

mostrou que a mediana para 
o1PCA, o indice oficial de in- 

flação, de 2022 aumentou pe- 
la 16.º vez consecutiva, de 

4,557 para 4,635, máis perto 
do teto (5%) do que do cen- 
tro (3,50%) da meta. O Co- 
pom, por sua vez, projeta 

Projeções do 
mercado para 
alta do PIB e 
inflação pioram 

A projeção do mercado finan- 
ceiro para a inflação em 2021 
subiu pela 31.º semana conse- 
cutiva e passou de 9,17% para 
9,33%, mais de quatro pontos 
porcentuais acima do teto da 
meta (5,25%) para este ano, 

conforme o Relatório Focus, 
divulgado ontem pelo Banco 
Central (BC). Háum mês, esta- 
vaem 8,59%. À estimativa para 

o indice em 2022 também su- 
biu, de 4,55% para 4,63%. 

Diversas instituições revisa- 
ram as estimativas para a infla- 
ção em 2021€, principalmente, 
em 2022, devido ao risco fiscal 

aberto pela tentativa do gover- 
no de mudar o teto de gastos 
(que limite os gastos públicos). 
O crescimento do Produto 

Interno Bruto (PIB) projetado 
recuou de 4,94% para 4,93%, es- 
te ano, e de 1,20% para 1,00% 
em 2022, 6 TE 

4, 10% no cenário básico, con- 

forme a estimativa informa- 

da no encontro de outubro. 

TETO DE GASTOS. Quanto às 

discussões fiscais sobre a am- 
pliação do Bolsa Família, Serra 
disse que o mercado questio- 

“Nós ainda estamos 
perseguindo o centro 
da meta de 2022.” 
Bruno Serra 

Diretor de Política Monetária 

do Banco Central 

na“a estabilidade do arcabou- 
codo teto de gastos que funcio- 
noumuito bem desde 2016".0 

diretor acrescentou, segundo 
a entrevista, que um aumento 
de gasto não pode ocorrer sem 
a redução de outras despesas. 
Sobre o cenário externo, 

conforme a entrevista ao 

Nikkei Asia, Serra disse que o 
início da normalização mone- 
tária pelo Federal Reserve 
(Fed, o banco central dos 
EUA) já era esperado e que os 
participantes do mercado se 
prepararam “muito bem”. De- 

pois de injetar cerca de US$ 4,3 
trilhões na economia na pande- 
mia,o Fed confirmou, na quar- 

ta-feira passada, que começa- 
rá a fechar as torneiras. 
O diretor do BC afirmou 

que é “razoável esperar” que a 
primeira alta de juros nos Esta- 
dos Unidos ocorra no segun- 
do semestre de 2022. Serra 
também considerou que pal- 
ses emergentes, incluindo o 
Brasil, não devem sofrer gran- 
de impacto quando o Fed ini- 
ciar a alta de juros norte-ame- 
ricanos. € 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 

| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 — REGISTRO DE PREÇOS PARA 

AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. Disputa: dia 23/11/2021 às 

10:00 horas. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021 — REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO 

| CORRETIVA DE PRÉDIOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA 
| MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Disputa: dia 24/11/2021 às 10:00 horas. 

Edital(is) através do site www bbmnetlicitacções.com.br e também através 
do site oficial do Municipio www.prefeituradearuja.sp.govbr. Maiores 
informações pelo telefone [11) 4552-7609 Departamento de Compras. 

Prefeitura Municipal de Arujá, 08 de novembro de 2021. 

PREGÃO ELETRÔNICO NACIONAL 
NF 1516-21 

sm 
AS QAITAIPU 

BIMACHO NAL 

Objeto: serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER). para 

as Areas de: agropecuária orgânica, agroecológica e sustentável, na 
agrotransformação, na comercialização da produção, no saneamento rural, 
em associativismo e cooperativismo e na capacitação dos agricultores 

familiares, 

Condição de parileipação: empresa legalmente estabelecida no Brasil. 

Caderno de bases e condições: disponivel no site 
https:compras.taipu.gov.br, 

Recebimento das propostas: até as 9h (horário de Brasília) de 23 de 
novembro da 2021. 

Danlete Tas sl Simioni] Gemael 

a Liperarercheries che Esceripras 

Samuel Valente Claverol 

Superintendente-adunho de Compras 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

PROCESSO; PREGÃO ELETRÓRNICO Nº, 386/2021, 

ORIGEM: INSTITUTO DR. BOSE FIROTA — LF — NÚCLEO DE LABORATÓRIO /MULAR. 

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A SELEÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDE COM ESPECTFRCACIDES 
E QUANTITATIVOS PREVISTOS MO AMENO: | = TERMO DIE REFERÊNCIA DESTE ECHTAL, POR 
UM PERIODO DE 12 (DOZE; MESES. 

Dó TIPO: MENOR PREÇO. 

DO REGIME DE EXECUÇÃO: DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, 
CA! Precpoginoça] da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, 
torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 0 de 
novembro de 2021 a 4 de novembro de 2027 até às 10h00min, [Horário de Brasília), 
estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este 
Pregão, no Endereço Eletrônico eeecomprasnetgovbr. à Abertura das Propostas 
acontecerá modia 2? de novembro de 2021, às 10h00min. [Horário de Brasiliaj e o inicio 
da Sessão de Disputa de Lances ocorrera a partir das T0h0Qmin da dia 23 de novembro 
de 2021, edital no integra encontra-se à disposição dos interessados para consulta na 
Central de Licitações | Avenida Heráclito Graça, 750, CEP: 6040-060 - Centro = Fortaleza 
CE, no e-compras: https: compras sepog.fortaleza.ce.gov.br'publico/index asp, mo nar, 
comprasnetgovbr, assim corno no Portal de Licitações do TOE-CE: https iilicitacoes tee. 
ceqon be! Maiores informações polo telefone: [85] 3452.3477 [CLFOR, 

Fortaleza — CE, 08 de novembro de 202, 

Romero Ramony Holanda Lima Marinho 

PREGOEIRO(A) DA CLFOR 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

ORIGEM: INSTITUTO DOUTOR 205E FROTA — 13F — SERVIÇO DE ALMOXARIFADO. 

OBJETO: CONSTITUI DEJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO À SELEÇÃO DE EMPRESA PARA O 
REGISTRO DE PREÇÕE VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE LUVAS CIRURGICAS 
ESTÉREIS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DD INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA 
- LF É DOS ORGÃOS PARTHIPANTES [INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE) E 
SECRETARIA MUBICIPAL DE SAUDE — 5M5/FM45, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E 
QUANTITATIVOS PREVISTOS NO AMENO | = TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL POR UM 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

DO TIPO: MENOR PREÇO. 

DA FORMA DE FORNECIMENTO; PARCELADO, 

CA] Pregposirota) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, 
torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 0 de 
novembrode 2021 a 23 de novembro de 2027 até às TOhiemin, [Horário de Brasílial, 
estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habalitação referentes a este 
Pregão, nó Endereço Eletrônico qem compráaspetgovbr. à Abertura das Propostas 
acontecerá nodia 23 de novembro de 2021, às 10hbbmin. (Horário de Brasília) 2 o inicio 
da Sessão de Disputa de Lançes ocorera a particdas 10h00min. do dia 23 de novembro 
de 2021. 0 edital na integra encontra-se à disposição dos interessados para consulta na 
Control de Licitações | Avenida Heráclito Graça, HO CEPOBO 14-06 - Centro — Fartalega- 
CE, no e-compras: hitpsYcompras.sepog fortaleza.ce.gov.br'publico/imderasp, Mo aan, 
comprasnetgos br, assim como no Portal de Licitações des TOE-CE: hitpayliciacoes bom, 
ce goube/, Maiores informações pelo telefone: [85] 3452.3477 [ELFOR. 

Fortaleza — CE, 08 de novembro de 2027, 
Romero Ramony Holanda Lima Marinho 

PREGOEIROIA] DA CLFOR 

Companhia de Engenharia 
de Tráfego - CET = | 

CNPJ nº 47.002.648/0001-17 - MIRE 3530004507-6 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 1000075-09.2016.8.26.0100 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 10S60TA-Da. 2016. 6. 26.D107-0 MM. 

Juiz de Deaito da 45º Vara Clvel do Fórum Central da capital do Estado da São Paulo, De. Miguel 
Feras dunigr, na formada Lei, ato, Fã? SABER a Ana Paula da Olvaira Lubas Escola de Ensino ME, 
CMPAME nº 05/857,210/0001-5, que Ilha toi proposta uma ação ca Procadimento Comum por CET - 
Companhia de Engenhana de Tráfego de São Pavia, CHPJME 47 502,644/0001-17, objetivando a 
reparação de danos soíridos em virtude da acidente envolvendo seu veiculo, acordo gm Qiftiareiri a 
no visor de AS 2058, 40 (fevareira2úis), Encorirando-se à ré em lugar meeno e não sabido, 

foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para 65 atos é lemos da ação proposta é para que, 
no prazo de 15 dias, que Iuirá após o decurso do prazo do presente ediial apresente esposa 
Não sendo contestada a ação, a nó será corssderada revel, Caso em que será nomeado curador espacial. 
Será o presente edital, por exirato, afixado e publicado na lorma da le NADA MAIS, São Paulo, 4 de 
novembro da 2021 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 336/2021 - CELEMBERH 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 165.280/2021 — EMSERH 

DEJETOS Contratação da Empresa Espocialzeda ra Prestação de Serviços Médicos na área da 

Urgência a Emergência Pediátrica. para atender à damanda do Hospital da ilha, adminisirado pela 

EMSERH, 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO; MENOR PREÇO POR ITEM 

Núva DATA DA ABERTURA; da DG 20, às 15h - haráro de BrasilavDF 

MOTIVO: Divergência na publicação nos meios oficiais. 

Local de Roalização: Sistema Licitações fura Hioitacoes=e com rj 
Edital e demais informações estão dsponíeais em mus emsertuma.gow.br o mmandiciacoes-sucom,br, 

Informações adeionais serio prestadas ra CSLUEMSERH localizada na de Borborema, Qo-16, nº 25, 

Bairo do Calhas São Liisidá, no horário de 08h às 12h e des 14h às TBh, de segunda a sexta, polos 

emails csiiemserhuma.gowbr n/ou vinécius. ficitacao emserhfigmai com ou polo telefono (98) 
JB 

São Luis (MMA), DA de nevembro de 2021 

vinicius Boueres Diogo Fontes 

Agente de Lichação da CSLUEMBSERA 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº, 383/2021. 

ORIGEM: INSTITUTO DOMITOR ROSE FROTA, — LF — SERVIÇO DE ALMORARIFADO. 
DEJETO; CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, à SELEÇÃO DE EMPRESA PARA 
O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE LUVAS DE 
PROCEDIMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS 
NO ANEXO |= TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE MESES 

DO TIPO: MENDR PREÇO. 

DA FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADO. 

(KA) Progoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, 
tome público para conhecimento dos heitantes é demais interessados que do dia 09 de 
novembro de 2021 a 23 de novembro de 2021 até às 10h00min. [Horário de Brasília). 
estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este 
Pregão, no Endereço Eletrônico vavvecomprasnetgovbr Abertura das Propostas 
acontecerá no dia 23 de novembro de 4021, às 10h00min, [Horário de Brasilia) e o início 
da Sessão de Disputa de Lances ocorarã a partir das 1ohbômin. do dia 23 de novembro 
de 20210 edital na integra encontra-se à disposição dos interessados para consulta na 
Central de Licitações | Avenida Hericlito Graça, 750, CEP; 60 | 40-060 = Centro = Fortaleza 
CE, no e-compras: httpe'comprassepog. fortaleza ce.gowv.br'publicoindex asp, no eenaL 
comprasnetgosbr, assim como no Portal de Leitações do TCE-CE: httpsvlicitacoes tee. 
cegeebr Maisres informações pelo tenefome [85] 3452.3477 JCLFOR. 

Fortaleza — CE, 08 de novembro de 2021 

Hammer Soares Rhos 

PREGOEIRO(A) DA CLFOR 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE CIRURGIA QNCOLOGICA 

O Presidente é o Primeto Secrecório” da Dinegoria da Sockadade Brasileira de Crugia Oncobgica - SEBO 
associação civil, de Ambio nacknal, sem fins fucrasvos, CNE 39.857 0850001-53, com sede e doro na cidada 
do Rio de Janeiro, dv. Prncesa lsaial 343, esa TOS, Copacabana, CEP S2oMi-Dt, no uso da sues alrbuições 
à prerógaliras estatutárias, em conformado om à arigo 41 da Estatuto Sogal, iirmam publico ego edita! do 
reshcação sobra à Assumblaia Geral Ordinária que ser resizada no dia 20 de nevenbro, sabado: 
Pissfica-na ns sBguinias fcemações 
* Denominação do tipo da Assembleia: 
A Assembleia constitui-sa como Sssamblam Geral Qrdrara 
= Horaria da primeira chamada pda inígia, 
Alra-se então de “preseira cormbeação ds 1400 horas é a segunda convocação da 145 horas” para “pomeira 
convocação ds 1230 horas e a segunda corvpcação às Ji0l horas: martem-ço as demais disposições 
conlonme sequer inigendo com o quárum que estiver prasents, no Wish Hoial da Bahia — Salão Jade — Segundo 
Andar, siluado na Av, Gota de Sotembro, 1597 - Dois de Julho, Salvador « BA 4006000, 
por acaso do Wa Congresso Brasileiro de Cirurga Qroalógia 
= Achoiona-se a pauta ca seguintes ijens: 
d. Assuríos Gerais 
5: Posso da Mova Diretnra 

Os demais eng coetidios no Edital de Convocação da fssemblea ro deram qmoeilicadors 

Flo da Janeiro, 0! de novambro da 2021 

TERCO-RS Gustavo Andregsza Lapore 

3 Secretário SECO 

TEBQO-MG Mpxandre Ferreira Qluara 

Prpsiciaço GEO 
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O ESTADO DE 5. PAULO 

iro Gomes anunciou a 
suspensão de sua pré- 
candidatura. O que é 
uma suspensão de pré- 

candidatura? Não sei. A pré- 
candidatura propunha um 
“projeto nacional de desenvol- 
vimento”. Também não sei o 
que é isso. Sei que Felipe Neto 
tinha declarado apoio ao proje- 
to. E até li trechos do livro de 
Ciro (Projeto nacional: O dever 
da esperança). Mas a expressão 
já foi usada tantas vezes, por 
tanta gente, que não parece ter 
nenhum significado claro. 

Ciro criticou bastante nos 
últimos dias o governo Dilma. 
Sabe quem também propôs um 
projetonacional de desenvolvi- 

mento? Dilma, jâna sua primei- 
ra eleição (“Dar seguimento a 
um projeto nacional de desen- 
volvimento que assegure gran- 
de e sustentável transforma- 
ção produtiva do Brasil”), 

Sabe quem também? O co- 
mandante Villas Bôas. Seu ins- 
tituto é voltado para a clabora- 
ção de um. Mas não se trata de 
um projeto “nacional”, e sim 
um projeto “de nação”. “Ele se- 
ráa sonhada Grande Estratégia 
Brasileira, que só existiu em al- 
gumas oportunidades, nas três 

décadas apósa 2.º Guerra Mun- 
dial, mas sem a dimensão que 
se pretende”, diz no site, 

Tudo é tão oco que, dois pa- 
rágrafos depois, o marco tem- 

poral já mudou. 
“Nossa sociedade se deixou 

impregnar por esquemas men- 
tais que nos são estranhos, de- 
poisde çoanos em que, a despei- 

Um amigo diz que, 
quando ouve falar 
em projeto nacional. 
de desenvolvimento, 
já esconde a carteira 

to das precariedades, traziamos 
conosco um senso degrandeza.” 

Para os militares, o projeto 
nacional é o passado da ditadu- 
ra; para Dilma, era a continua- 
ção daquele presente de 2010; 

p edr 0 F ernando Nery pedrofrerpmemail com 

Projeto nacional 

para Ciro, uma novidade. 
O atual governo também 

quer um. Não é bem um “proje- 
to” nacional de desenvolvi- 
mento, porque é uma “politi- 
ca” nacional de desenvolvi- 
mento. Estáa cargo da Secreta- 
ria de Assuntos Estratégicos. 
Pazuello trabalha na Secreta- 
ria de Assuntos Estratégicos. 

A expressão parece ter en- 
contrado mais significado nos 
argumentos dos críticos. Um 
amigo economista diz que, 
quando ouve falar em projeto 
nacional de desenvolvimento, 

já esconde a carteira. É que es- 
ses projetos costumam ter, 
além das boas intenções como 
fim, a distribuição de dinheiro 
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Farmandes e DOM, José Roberto Mendonça de Barros iquinzenalmente) é Afonso Celso Pastore guimpenalmentel Paulo Leme (1º domingo do ms) Roberto Bodriques (2º domingo do mésj Albert Fishiow (3º domingo do mês) e Gustavo Franco fúliimo domingo do mês) 
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Tudo o que você sempre quis saber sobre gás natural encanado 
Nos últimos meses, O brasileiro tem 

voltado sus atenção para o gás natural. 
Muito por conta da alta do dólar, que tem 
impactado us preços dos combustíveis, 
fazendo com que os motoristas recorram 
ao GNV — gás natural veicular - como 
uma altemaliva dus custos elevados 
para essa mobilidade. 

Sem dúvida esse olhar é valioso 
dentro do cenário atual. No entanto. 
gostaria de ir além, já que o gis 
natural também é um insumo bastante 
importante dentro de uma matnz 
energética que buscamos ser, a cada 
dia. mais limpa e sustentável, Aqui, me 
refiro especificamente ao gás natural encarado. 

Já parou para pensar como ele também pode ser ainda 
mais explorado para geração de energia e ser uma altérmativa, 
inclusive, em momentos de crise hidrica — já que o Brasil 
tem mais de 65% de sua energia sendo gerada pela água? 

Um setor que já percebeu às vantagens do gás natural 
encanado e vem utilizando o insumo cada vez mais é, até 
mesmo como um diferencial, é o imobiliário. Hoje, para 
se ter uma ideia da amplitude desta adoção, praticamente 
80% dos prédios da cidade de São Paulo são atendidos pela 
Comgás. Mesmo com essa expansão, sinda há dúvidas sobre 
essa fonte energética. Listo aqui três das mais frequentes: 
1 Quais são as vantagens do gás natural encanado em 
um projeto imobiliário? 

São muitas. mas cito três: racionalidade, limpeza 
e eficiência. Por ser fornecido por meio de tubulações 
subterrâneas até casas, « prédios « e condominios, à à suprimento 

ie rad 

o + 

Racionalidade, limpeza e eficiência 

estão entre as vantagens da fonte 

anengálica para um projeto imobiliário 

é continão, 24h, dispensando a ne- 
cessdade de reservar áreas exçlusivas | 

para estoque de botijões e cilindros, | 
que Impactam negativamente O 
visual nos projetos e ocupam metros | 
quadrados valiosos. 
2 E a segurança: 

O gás natural encanado é muito | 
seguro. Mais leve que o ar, tem rápida 
dissipação em caso de vazamentos. | 
ao contrário do gás de botijão e] 
cilindros, mais pesado que o ar. Fora 
1sS0, às concessionárias são empresas | 
reguladas, que contam com equipes de 
emergência 24h, sete dias por semana | 

— estrutura que 08 fornecedores de GLP não oferecem. 
34 Há outras possibilidades de uso além do fogão e 
aquecedor para chuveiro? 

são múltiplas as opções. Hoje, projetos de alto e médio 
padrão aplicam o gás natural encanado de todas as formas | 
possiveis: desde varandas gourmet com churrasqueiras, 
lareiras, toalheiros aquecidos, até mesmo em geradores] 
de emergência para as situações de queda de energia na| 
rede elétrica. Além disso, o gás natural encanado garante | 
mais energia com menos emissões quando substituímos 
outros combustiveis fósseis; como o GLP, diesel e úleo | 
combustivel, E não para por aí. No futuro, será possível 
vferecer para prédios e condomínios, utilizando a rede já] 
existente, 0 bometano, gás com uma pegada ainda mais 
hmpa, potencializando o uso da energia verde. | 

Por José Eduardo Moreira, diretor Comercial de € Comgás | 
Eodura putécania as derças-friras sob responsabuciade ca FBICABRASAL [Fnclaração infermaciona imoral Tr E) BOTE: PIE. E pe - Erncução grafica Publicidade Archie | 
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E SECRETARIA DA FAZENDA 

E PLANEJAMENTO 

COOADENADORIA DE ADMIMESTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 

E INFRAESTRUTURA 

Comunicamos que acha-so aberta, nesta Secretaria | 

da Fazenda é Planeamento, botação ra modalidade 

PREGÃO ELETRÔNICO MO nº sem, do! 
ipo MENDA PREÇO para a AQUISIÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E LICENÇAS COM GARANTIA | 

PARA EXPANSÃO DE CAPICIDADE DOS 

AMBIENTES DE CMTACENTEA E DISTRIBUIÇÃO DA 
REDE DE DADOS LAN DA SEFAZ-SP cuja abertura 

está marcada para o di 24112021, às 10h00 Os 
niaressados am participar do cértame deverão acessar | 

apartrde MIM UDÕS pata: mma becos pm br. O Edital | 

da peeserho heitução encontase disponivel mo sho | 
ja ioprensaadscial oem, br. opção "megcs públicos”. 

SECRETARIA Dá FAZENDA 
E PLANEJAMENTO 

CODADENADORIA DE ADIINES TRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 

E INFRAESTRUTURA 
Corvaieicarieos que iháso caberia nesta Gecietato ds | 
Fazenda & ieração na modsidada FRECÃO | 
ELETRÔNICO. Mi nº age! do po MENOR PREÇO 
pora à ADLHSIÇÃO DE EXPANSÃO DIM SOLUÇÃO DE PS 
[NTRLISOS PREVENTICES 57STEM) NCAFEE é AOLUSIÇÃO 
Da SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PARA DEDRIPTAÇÃO DE | 
TAÁFEGO TIS E REDIRECIOMAMENTO DE TRÁFEGO 
DE PEDE [METHCRE, PACKET BROKER INCLUNDO | 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, CONFIQURAÇÃO. TESTES E | 
DOCUMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO E DRERAÇÃO ABSETIIA 

POA 2 (VINTE E QUATRO MESES op abertum meti | 
rasta pará 0 da EUIUBOC, ds IODO Di iniemesizados em | 
paricpar do caname devendo Exxssar a pari da 101207] 
o dec urembecsmonir. (O Ecilal da presema lotação | 

encontrares isposivel na to pm mprensanheil com | 

ESTADÃO rf 

ESTADÃO nf 

público para empresários co- 
mo meio. Como evitar que um 
projeto nacional de desenvolvi- 
mento não vire o próximo li- 
vro da Malu Gaspar? 

Um usuário do Twitter os 
compara ao “plano infalível do 
Cebolinha”: primeiro a grandio- 
sidade, a ilusão do controle, e 
depois o fracasso monumental, 

Devemos continuar ouvin- 
do o termo até a eleição. Espe- 
ro que ele ganhe significado. 
Hã uma pergunta hásica a res- 
ponder. Como o novo “ploje- 
to” de desenvolvimento res- 
pondeàs nossas tentativas que 
deram errado? 

DOUTOR EM ECONOMIA 

lmemte) e Pedro Dora e SAB. Adriana 

diediadtaicathatodiostaicathadodialiadaasadiadrai 

Infraestrutura Cedae 

Rio revê bloco 
e mínimo em 

novo leilão de 

saneamento 

BRUNO VILLAS BDAS 
VINICIUS NEDER 

O novo leilão de concessão 

de serviços de água e esgoto 
prestados pela Cedae, a es- 
tatal fluminense, ocorrerá 
em 29 de dezembro, com 
lance minimo de R$ 1,16 bi- 

lhão, menos da metade do 

pretendido na fase de con- 
sulta pública (R$ 2,5 bi), se- 
gundo edital publicado on- 
tem. O investimento previs- 
to em obras é de R$ 4,7 bi. 

Segundo Nicola Miccio- 
ne, secretário de Estado da 

Casa Civil do Rio, a menor 

outorga fixa mira aumentar 

acompetitividade do leilão, 
principalmente após a inclu- 
são de municípios com ope- 
rações financeiramente de- 
ficitárias no bloco ofertado. 
O leilão prevê a conces- 

são do bloco 3, não arrema- 
tado no certame de abril. O 

bloco cresceu na nova con- 
cessão. Antes incluia seis ci- 

dades do interior. Agora, 
abrange parte da capital e 
outros 20 municipios. & 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE QURINHOS 
Estado de São Paulo 

Secratária MM. dia Aiminisiração 
AVISO DE LKSITAÇÃO 
Processo nº 1,9412021. 

Pregão Eletrônico nº PIdúoi, 
Objeto: Cortralação de empresa pára lomecmento 
e rslaação de-conjuno de equipamentos jparque 
imtaráili tipo playground pera recreação. 
Cala hevilo para micebimento das propostas q 

documentos de habiiação: TUBR] alô às 
08:50:55 foras. 
Abertura, avaliação das propostas é dacuminias de 
habiiiação e nico da sessão públca de dleputa de 
pregos: 2341/2021 — QR:0:09 horas. 
São eletrônico: www bbmnaliotações com, hr 
O Edital completo poderá gor redrado mo sito da 
Prefeitura Municipal die Curmhos rena hurinôes 

spugow,bry mo Enk licitações, bem como no endereço 
elesônico da Boba Ernsleira de Mercadorias fuma, 
blah com bip sendo um quasquis 
esclarecimentos a respabo da presente licitação 
poderio ser cegelnados é chi dinstamente na 
platalorma da Boka Brasteira do Mertadoras 

Ourinhos, 08 de novembro de lg, 
Lucas Pocay Aves da Siva — Pretesto Mungpal 

AVISO DE LICITAÇÃO - 
PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 1501561 00027/2021. 

Tipo: Menor Preço. O Estado de Minas 

Gerais. por intermédio da Central da 
Compras da Secretaria de Estado de 

Flangjamento q Gestão —- SEPLAG, 
raalizará licitação para prestação da 

serviços para tormecimento de solução 
de monitoramento, gestão on-line do 

luso de atendimento front office 
back office, pesquisa de satisfação e 

API para integração com o sistema de 
agendamento da CONTRATANTE, com 

tomecimento de todos 05 equipamentos 
e softwares necessários ao pleno 

funcionamento, assim como a sua 
instalação, custômização. implantação, 

trelnamentos, desenvolvimento sob 
demanda. assistência técnica e 

suporte, conforme especificações 

declaração, aco 

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA unesp* ussucsammo 
Fuigria 

PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GESTÃO 
Enconta-se abaro na REITORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHOS - 
UNESP, q Pregão Edénico nº SUaner- AUNESP. PROCESSO 1481/2024-RUNESP cogelhvanda a AQUISIÇÃO 

i i PARA A UNESP. do tipo MENDA PREGO | 
| GLOBAL A prerio Fá sBsaão mública on ne” será no dia 2012021, ds IR horas, junto aos endereços | 
| etetrônicos em bec sp go br ou mara her jazenç so gole DO nf 102301006 20210CDDDEO. Aa propostas | 
eletrônicas daverão ser ensadas para um dos citados enderecos eletrónicos, durande o periodo compreendido entre o | 
da Mi tiooê! até o dia e horário previstos para a abertura da referida sessão públca. Os procedimentos da presente | 
doilação serão tomados junta & Seção Técnica da Mtstenais da Aehora da Unesp, sta à ua Cuirincece Andrade, nº | 
245 - &* Andar - Centro, São Paul SP/CER: 01 MB-D10. O Edital sa intagra encontra-se nos coderaçõe eletrônicos: | 
an Dec. spupou Dr, mana chac fazenda 50,900/br mana e-negocospublcos.com br, e wmmunesp brllcitacas, | 

SINDICATO DOS TRABALHADORES MAS INDÚSTRIAS DE ARTEFATOS DE BORRACHA 
TEX, PHEUMÁTICOS, RECAUCHUTADORAS E AFINS DE JACAREI E são JOSÉ DOS 

CAMPDS - Haconbecido pelo Minisbério da Trabaho e Previdência Social em DF cortar 
cód. 004 131 02.281-7 - CNES 45.358. 187-0001-61 - Sede: Rua LM Dávila, 44 - Vila Gão José - 
GEP 12927-677 TeliFax (12) BSterioa = datam « SP - stibjacareid sintrabororg.br - Edital 
de Convocação de Eleicholhssembleis Geral - Pelo presenta edital ficam convocados Da 
trabalhadores associados para participar do pleito cu assembísia relerendatoria nos termos do 
Inciso HIP do Art. 14 hpólese de inserção de apenas uma chapa), quê sé realizasá nó próximo dia 

03/12/2021, nos termos dos áriigos 1º à 3º do Titulo XI] - Das Dreposções Tranaliórias do Estatuto 
Segal, combnado com o dr, Pe ainda com 04 1º do Am, MO com vistas à aleição para 25 cargos 
da Diretoria Executiva, do Conselho Fistal a dos Delegados Aepresentantes junto & Federação A 
votação jna hipótese de | inscrição de mais de uma chapa), nos termos do Art. 74 ocomerá durante 
o horário da ah as 17h ro tia DUTRA na seda do smeicato à Rua Lili Anita, dd - Jd Paraiba 
- Jacarei SF As chapas poderão se inscrever abé o dia 16012021, nos barmos do Art TE do 
Estatuto Social, combnado com as degosições dos Arigos 1º a 3º de Titulo XH- Das Disposições 
Transitórias de Estatuto Social, no mesmo horário da plsção rá secratara da entidade, com prazo 

para impugnação até o dia 22/11/2021 também no mesmo hocáreo, tudo nos termos do Art. 7d do 
statuio Social. Havando inscrição apenas da uma chapa para o pledo, a assembleia noforendafória 

tos tármos do Inciso Xbl-do Ast. 14 ocbmera no mesmo dia no horário das 5:00. Os candidalos 
deverão observar especialmente as condições de inelegibiidades a elegibildades previstas no Ar. 
76 e TT do Estatuto Social com as obsarvações des Argos 194 3º do Tibulo XII + Das Dispesições 
Transitórias do Estalulo Social respeclivamente, & os volantes as condições de elefiores do Av. 
106 do mesmo instrumento. Jacarei, 08 de novembro 2021 israel Alves dos Santos - Presibante 

DECLARAÇÃO DE PROPOSITO 
FLÁVIA ALTHEMAN, brasileira, casada, publicitária, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP portadora da cédula de identidade AG nº 18 003.849-8 - SSP:SP e inscrita no] 
CPF/ME sob o nº 145.648 668-60, DECLARA nos termos do art. 6º do Regulamento | 
Anexo lá Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargo 
de administração na PEFISA 5.4, — CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO =| 
CNP. 43.180.355/0001-12. ESCLARECE que eventuais obgações à presente 

hadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas. 
diretamente do janco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma, 
especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela 
Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os deciarantes podem, | 
na iorma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo, | 
 Protocodo Digital idisponível na página do Banco Central do Brasil na internet), Selecionar, | 
no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instluições Supervisionadas | 
e para Integrantes do SPB, Selecionar, no campo “Destino”: o componente do] 
Departamento de Organização do Sistema Financeiro — Deorf mencionado abaixo) 
BANCO CENTRAL DO BRASIL - DEORFIGTSP. Av Paulista, 1,804, 5º andar - Bala, 

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. 
CHPJME nº EO.201.539/000-87 

âuiso de Convocação de Reunião de Sócios de Forma Digital 

Ficam 045 sócios da sociedade Casa Bahia Comercial Lbda., socidade empresária inacrãa no CHPJME 
ob o número SE 208 SIDA E. com sede e andeneço primoipal na cidade da São C selaro do Sul Estado 
de São Paula, na Avenida Conde Francisco Madaraczo, nº 100, Centro, CEP DOS20-000, com entrada também 
pela Aua Samuel Klan, nºãa, Centro, GEP DBS20-000 (Sociedade, Convocados, nos termos ca Cliugula 
Décima Quinta, combinada com a Cláusula Décima Sesta do Comniraso Socal da Sogiadade, para a realização 
de Raureão de Socios. a sor realizada em formato digãal, mediante vidigocondenênga, conforma aigorizado 
pelo artigo TEAicA do Cádigo Civil, por meio da plataforma “Microsol Teams”, no dia 18 da novembro do 
Sit, em primeira convocação às 10 horas é segunda convocação às 17 horas O link e a seria pára acosso 

à prstafoma digital *Migrosofl Teams” serão disponisibtados abs sócios, meckante solichação à ser 
encaminhada para O e-mail arderçõo emandasd grupos como, para exilar que tarcerds possam ler 
acesso & Reunião Para pariopar na ceunião vs sócios devarão 1) solistar o link é senha. conforme 
mencionado acima: e 2) acessar o ink emedo pela Sockatade, baiear o aplicativo “Microsoft Tenma” 
(no computador ou depostivo mávelj e ngracser na euro à neunião sara gravada na plataforma “Nierosodt 
Taams” qua possui criptografia de ponta a ponta & fodas as medidas de segurança macessarias. 
à partcigação dos sógcs é gratuita e não exige cadastro prévio O sócio que se fzgr representar por 
progurador deverá prolocoizar nã sede da sogedado 5 nsirumento de mandaio especifica o válido, senda 
admitida, também, 6 prótacala delrânica, por meia da Ervio de o-imel endereçado para: ancarson fernandes É 

“A Reunião de Bácias lorá por obesa deibecar sobre: (1) mudança de endeseço da liial 
irerita no CHPUME sob à nº 58.201.534/0865-33. 0 regeirada na dunta Comercial dó Estado de São Paulo 
2006 NIRE 35.005.417.126 (H) aligração das Crousulas Quarta & Décima Nona do Contrabo Social da 
Socadade, de aprovada a deliberação: (Mi) abaracõo da Ciâueula Décima para constar no Contrato Social 
aBdminisiradora não sócia, nos termos de sua alaiçõo na Ala de Reunião da Sócios da Sociedade, raalzada 
em 06 de setembro de 201, a ser ralilicada com a alteração da cláusulac e, [vp rasficação das clusulas 
do Coréia Social não mlheradas e consodação do Cortrãa Social da Sociadane: 

bá de novembro de St 
Casa Bahia Comercial Lida. « Sócio Administrador 105,06 o DMI) 

CETESB 
COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CHE nº 43,776 48 /D0M-7FO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2027/308 

Objeto: Câmara climática para pesagem de tiros de amostragem de material 
particulado, 
OFERTA DE COMPRA Nº 253101 25007202 VOChÓI0A 
INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 10/11/2021 
INÍCIO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 25/11/2021 às 09:00 h 
Abertura da sessão pública de processamento do Pregão Eleirônico - sera 

realizada por intermédio do Sistema Pregão Eletrônico de Contratação BEC/SP; 

urina Dec spogowbr. 

GOVERNO DO ESTADO 

constantes no ánexo | = Termo de 

Referência, e de acordo com as 
exigências e quantidades estabelecidas 

neste edital e seus anexos. À sessão do 
pregão iniciará no dia 23/1/2021, às 10 
horas, no site waacompras mggovbr. 

Mais informações: Comprascantraisd 
plansjamento.mao-gov.br. BHIMO, 

G/N/2021. Jafer Alves Jabour - 
Superintendência Central de Compras 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO = USP 
PREFEITURA DO CAMPUS USP 
“FERNANDO COSTA" - PUSP-FE 

Pregão Eletrônico nº GA/2021 - PUSP-FE 

jo. O edital na integra encontra- 
Be à disposição dos Ineressados mos seguines 
endereçõe am bes spogombr E MPN USP, 

Governamentais GEPLÃOG, eoliptemimia Envio de propostas eletrônicas: 
abr às 08:00 h do dia 23/11/2021, Sessão de 

MINAS us. disputa: dia 23/11/2021 às (5:00 Is. O acesso à 
da GERAIS pe sessão será por meio da página viriual da Bolsa 

= - : oie Es oe do Estado de São Paulo: 

Itaú Consultoria de Valores Mobiliários e Participações 5.A. 
CHPISR851 775 00001-50 NIRE 3530115398 

Certidão - Junta Comercial - Ata Sumária da 

Aesembloja Gural Extraordinária de 26 de mabo de 2021 às 16h30 

MKCESP « Registro nº 436.1 16/21-2, em 0809.2021 (a) Giuela Simigma Ceschin - Secretária Geral 

HOLDING BENEVIA 5.4 
e 

Benevix di 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Ficam os Srs. Acionistas convocados a se reunirem, em 

T convocação, no dia 11/11/2021, às 9h (nove) horas, e em 
2º convocação, no dia 22/11/2021, às 9h (nove) horas na sedo 
da companhia, situada na Rua Professor Carlos de Carvalho, 
164, 9º andar, Conjunto 9] e 92, Itaim Bibi, São Paulo/SP, 
CEP 0453-080. Os acionistas também poderão participar, 
comparecendo às dependências da filial da controlada da 
companhia, situada na ávenida Doutor Olívio Lira, 353 - Térreo, 

18º andar, Shopping Praia da Costa, Praia da Costa, Vila Velha, 

ES, CEP 20101-260, onde havera sistema de videoconferência 
com interconexão com a sede. À presente ássembleia Geral 
tem como objetivo deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA; 

1 Conversão das ações Preferenciais Classe "A" (PN-A) 

em Ações Ordinárias; 
2- Assuntos gerais de interesse da companhia, 

São Paulo/SP, 28 de outubro de 2021 
Jerônimo Eduardo Vervioet 

Presidente em Exercício do Conselho de Administração 

Vista - 01310-922 = São Paulo, SP. Fr denied E di nosembro do 2021. 
| Seis de | feitio e Mio diria 

IO TEGNOLOGIA E SERVIÇOS FINANÇEIROS LTDA, 
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Abastecimento Crise energética 

ONS acaba com 
ação para reduzir o 
consumo de energia 

Para surpresa de 
indústrias, Operador 
Nacional do Sistema 
encerra programa 

voltado a diminuir 
o risco de apagão 

Lançado no final de agosto 
com objetivo de reduzir o con- 
sumo de energia no Pais, dian- 
teda pior crise hidrica dos últi- 
mos 91 anos, o programa de 
Redução Voluntária da De- 
manda (RVD) de energia elé- 
tricachega ao fim antes do pra- 
zo fixado pelo governo, e com 
um saldo ainda desconhecido 
das contribuições recebidas. 

De acordo com o diretor-ge- 
ral do Operador Nacional do 
Sistema (ONS), Luiz Ciocchi, 
responsável pela aplicação do 

programa, o RVD foi importan- 
te para ajudar a atravessar a cri- 
se e deve ser retomado no ano 
que vem, antes da próxima es- 
tação seca, “No momento não 
é mais necessário. Foi impor- 
tante, mas devemos retomar 
na próxima estação seca, € co- 
meçar antes (do que neste ano). 
E um instrumento importan- 
te, e precisamos evoluir na sua 
utilização”, disse Ciocchi ao 
Estadão Broadcast ontem. 

CHUVAS. Com mais chuvas do 
que o previsto inicialmente, o 
risco de racionamento e apa- 
gões foi afastado em 2021, mas 
ainda é dúvida em 2022, Anoti- 
cia pegou o setor elétrico de 
surpresa. Pelo cronograma ori- 
ginal do RVD, a última chama- 
da para adesão ao programa se- 
ria no próximo dia 19. 
No entanto, de acordo com o 

diretor de Energia da Liasa, Ary 
Pinto, uma das maiores produ- 

eee pet 
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Represa da hidrelétrica de Caconde (SP); ameaça de racionamento 

toras de silício metálico do País, 
Imprecisão nos últimos 15 dias, o ONS já 

não aceitava ofertas das indús- 
= trias. Ele considera o fim do pro- 
Zo4 MW équantoo | grama negativo e inexplicável, 
RVD revelou ter tido de já que por ser voluntário e redu- 
adesão na única prestação 
de contas do programa. O 
valor abasteceria menos de 
155 da população do Pais 

zir operações mais caras e po- 
luentes de termoelétricasa com- 

bustivel fóssil, não tem sentido 
acabar “liminarmente” como 

TERÇA-FEIRA, O DE NOVEMBRO DE 2021] 

O ESTADO DE 5. PAULO 

ocorreu. “É muito ruim (o fim do 
programa). Não consigo enten- 
der. O ONS quer que o brasilei- 
ro pague energia mais cara”, 
disse, destacando que no mun- 
do inteiro esse sistema funcio- 
na sem interrupção, visando 
conseguir os melhores preços 
para a energia no mercado. 

PROGRAMA. O mecanismo do 
programa prevê ofertas de re- 
dução de demanda de energia 
elétrica por consumidores do 
Ambiente de Contratação Li- 
vre (ACL) ou agentes de de- 
manda desses consumidores 
(geradores, comercializado- 
res e consumidores). À única 
prestação de contas feita pelo 
ONS foi relativa à adesão em 
setembro, de 237 megawatts 
(MW), o suficiente para abas- 
tecer uma cidade de 1 milhão 
de pessoas, menos de 195 da po- 
pulação brasileira. 

Para o ex-presidente da Em- 
presa de Pesquisa Energética, 
Maurício Tolmasquim, é com- 
preensível que o programa te- 
nha sido feito a toque de caixa, 
pela emergência do problema 
de escassez das chuvas, mas 
que para o próximo ano o go- 
vermo deveria pensar em um 
modelo mais estruturado e 
permanente, COMO OCOTTE NOS 

paises desenvolvidos. “Devem 
ser feiros estudos para tornar 
o programa mais perene” 6 

Coletivos periféricos apresentam hub 

de conteúdo multimídia produzido por 

quem vive e conhece o dia a dia das 

comunidades e periferias do Brasil. 

GERANDO FALCÕES 
Trabalho voluntário é combustível 

de transformação social 

O voluntariado converte em ação concreta o incômodo 

que sentimos quando confrontados com a pobreza. 
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SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ae! 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO É É) CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA | 

elinvestidor 
ESTADÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2021 RE AVISO DE PENALIDADE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17,917/2021 = PREFEITURA DO MUHICIPIO La oreealhe Regional da Iadicina o Estado de São Paulo, em contomidade com o disposio na Lei 

DE OSASCO - QBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO 
É S288, de 20 do setembro do 1957, tendo em vista a decsão prolatada nos auiçs do Processo 

. a ra Esica-Prosigsaana! nº 13,/186-020/97, julgado na Câmara do Consalho Regional de Medicina do Estado 
gs a ld OR de São Paule, teena pública a aplação da penalidade de Censura Pública em Publicação Oficial, 
Edital » seus Anexos pis estará E] dis posição dos interessados nos sitios! prevista na alinea “0” do Art. 22 da mendonada Lei, por infração ace arligos 63 a AF do Código de 

HE á E: arençia osasco spo br Envio das Ética hióchoa (Resolução CEM nó 183/2008), cujos fatos também estão previstos nos artigos 63 & 
Propostas de Praços poló site vara compr asnetgow br. com DATA DO INÍCIO DO 67 do Cânigo de Etica Aódica (Resolução CEM nº & 217/2018) ao Dr. Luiz Flávio Franqueiro, mscrito 

= ” = Te E PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 09/11/2021 e DATA E HORA baço a bad ESPEP an: EAR 
DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/11/2021 43 10h00min RE = E 

Úsasco, 08 de novembro de 2021. Dr. Rodrigo Lanceloie Alberto Dra. lrené Abramovich 
erga Pp Erbipados 

Meire Regina Hernandes - Secretária Executiva de Compras e Licitaç 4 sa e residente do Cremesp F, 
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AVISO DE PENALIDADE fado AVISO DE PENALIDADE 

onselho Regional de Madona do Estado de São Pavão, em contormidade com o disposto na Lei O Conselho Ragional de Medicina do Estado de São Paulo, em conformidade com 
nê é 208, da 30 de setembro de ta tendo em vista a dacisão prolatada nos autos do Processo disposto na Lal nº 3.266, do 30 da astambra me 195? tando em vista a decisão prolaiada nos autos 

| Etico-Profissionai ré 13-285-128/17, julgado ra Câmara de Conselho Regional da Medicina do Estado do Processo Etice-Profissional nº 13 9t2-158/2077, Câmara do Conselho Regional de Medicina do 
| do São Paula, torna pública a aclsação da pensádade de Censura Pública em Publicação Oficial, Estado da São Paulo, vem tarnar pública a aplicação da peralidade de Censura Pública em 
| presisia na alinga “2º do árt 22 da mencionada Lei, por infração aos artigos 8º, 11 e &0 do Código Publicação Oficial, prorsesia na à ri “E odo ár, 22 da mengignada Lei, por infração aos arligos 21 

| da Eca IMédica (PAesolução CEM nº 18912008, cujos fatos também estão previstas nos artigos Sº, 2 E? (Resdução CFM nº 1.892) cujos tabos jambém estão prevestos nos arligos 21 e &7 do atual 
17090 do Código de Etiga Médica (Asstução CFM nº 2,27 2018 ao Dr. Miguel Angel Cadima Código de Etica Médica (Pestlução CFM 2. 277/2018) ab Dr. Jogé Ronaldo Zambom, insério neste 

Terrazás, mscrito neste Corselho sob o nº 172.200. Conselho sob o nº 589 

Eão Paulo, 2 de nóvermbro de 2021 São Pau, DO de novembro da 2021 

Dr. Rodrigo Lanceloãe Alberto Dra. lrena Abramevich Dr. Rodrigo Lancebote Alberto Dra, Irene Abramovich 
| Congelhesro Comegedor Prasidande do Cremesp E, 7 Gongelhairo Lorremedor Prasidenta do Cremesp ] 
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AVISO DE PENALIDADE AVISO DE PENALIDADE 
O Conselho Regonal-da Iedicina do Estado de São Paulo, em conformidade com o disposto nã Lei O Conselho Regional da Medicina do Estado de São Paulo, em conformidade com o disposto na Lei 

ré 2.268, de 0 de setembro de 1987, tando em veta à decisão prolalada nos aulbs do Processo rn 3.265, de 30 de setembro de 1asv, tendo em vista & decsão prolalada nos autos do Processo 
Elico-Proligsianal nº 19,/125-4786, julgado na Câmara do Corgelho Regra! de Medicina do Estado Elico-Prolissiênal nº 12672-024201€, julgado pela E” Câmara do Tribunal Superior de Elica Médica 

de São Paulo, ioma pública a aplicação da panalidade de Censura Pública em Publicação Olleial, da Congalha Freieral de Medicina, torna pública a aplicação cha penalidade che Censura Pública em 
prevista na alínea “Cc do Art 22 da mencionada Lel, por infração aos artigos 18, 30, 40,81 e By do Publicação Qflcial, prevista na alinaa “o do Art. 2ê da mencionada Lei, por infração aos artigos 2! 
Sodigo de Erica Médica Resolução CFM nm 1.a312008) cujos fatos também estão preveios nos e dr do Código da Elca Médica [Hasclição CFM TE9N00), cujos fatos também estão previstos nos 

artigos 18. 40, Bi 81 e 87 do Código da Ética Médica (Resolução CEM nº 22 topia so Dr, Pedro artigos 21 8 ar do Código de Etca Médica (Mesolução CFM nº 2217/18) ao Dr. José Antonio 
Tadeu Ferrero, insonto neste Consçho sob o nº 34.184 Gonçalves, inserido neste Conselho sob nº ST.T5d. 

São Paulo, 08 da novembro do 2021 São Pao, (4 de novembro de 2021 

Br. Rodrigo Lancelote Albarto Dra, range Abramavich Dr. Rodrigo Lancelote Alberto Dra. rena Albramovich 
' Congalhairo Erprneackor Presidenta do Lramesp ) 1 Conselheiro CLorragedos Presidenta 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU PK | re O ANISO DE EDITAL 
MCVTUFTC AÇÃO! DE ABERTURA DE LICITAÇÃO Pregão Eletrônico AL nº Quais: 

Edital n.º 471287 «Processo no RBD MID = Modalidade: Pregão Eletrônico nº AU MI - 

Sistema de Registro dé Proços - Tipo: Menor Preço por Lote com disputa diferenciada mo mundo TOMADOR DOS SERVIÇOS: Comitá Brasdemro de Clubes - CRC MP QOITA BACO dO 
cota reservada para ME EPE Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DA QUANTIDADE DEJETO: Contratação de empresa espacializada para prestação de serviços de plano corporativo de | 
ESTIMADA ANUAL DE 27140 QUILOS DE FILÉ DE TILÁPIA CONGELADO BC é Ink de Voz (Teetônia ! SIPj e link da Dados jacasso à Inarnet), destinados ao edilício sade do Comibê 
DE JTASI QUILOS DE CUBOS DE FILE MIGNON SUÍNO, SEM DESO, CONGELADO Brasileiro de Clubes — LEG, lecabrado em CamprasSE de acordo com as condições e especilizações 
OF, DETALHADAMENTE DESCRITAS NO ANEXO DO EDITAL, PELO SISTEMA constantes do Termo de Reterênca — Anexo | FUNDAMENTO LEGAL: Regumento de Com | 

DE REGISTRO DE PREÇOS. = Interessada: Secretaria Municipal da Educação, Secretaria do Contratações do Comitê Brasileira de Clubes — CRC TIPO: Menor preço total anual por dam Pregão 
Bem-Estar Social e Departamento de A vm e Esgoto de Haura, RECEBIMENTO DA PROPOSTA Elelrármco realizado em sessão pública por meio da INTERMET, mediante condições de ida 

ELETRÔNICA: Até ds Mhodo adia 23 de novembro de MRI, ABERTURA DA SESSÃO erplogratia a autenticação - em idas es suas lases através do Sistema da Pregão Eletrênico (licitações 

PÚBLICA: ia 22 de novembro de DOZl, ds Wah Informações na Div, de Compras é Liciações, da Epa pala ais li ias Ea: W Re hegime al com. br: ii a niificado no linda - Eme 

Rua Raposo Tavares R-28, VI Sto, Antonio, Eaur'SE, neo homdrio das Deh de [hos das EShds [Th 

e fones (Sp 52 A-ZSN SD AA 440 Edrial & epeniivel através de doe moça) gratuito mo sie 
verve boura spopov br, < poierá ser npesmado jambém utravés do sito aum oc ep por be, EMO: - í spulã dó pratos 10h do dia 23! ma agi O 
EDNARDO SE ICH 0499, ande se realizará a sessão de pregão eletrônico, gel ante acesso ao she he ga dead ad Inte 
Baura ATA = Davison de Lima Crimenes « Diretor da Divisão de £ ups É LicitnçõesSIE, | 

ErisÃecom Análises e comentários de grandes 
nomes do agronegócio em 

artigos exclusivos para O 

Cadastre-se e 

tenha acesso 

a e-books, 

infográficos, 
manuais, lives, 

websérie e 

muitos outros 

conteúdos. 

ROBE RE ROBRIGU ES - 
à una ia di codes is 

RUBENS BARBOSA - 

Intermmeacionais « 

da Agricuttura é 

A melhor plataforma em tempo real 
para quem acompanha o agronegócio 
Grande São Paulo: 117 3856.3500 / Outras localidades: 0800 071713000 

vu broadeast.corm.br 



O ESTADO DE 5. PAULO tergAa-FEIRA. 9 DE NOVEMBRO DE 2021 

SECRETARIA DA FAZENDA 
8 E PLANEJAMENTO 

COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO 

| SINDICATO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS E DAS EMPRESAS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL MO ESTADO DE SAO PAULO-SIRCESP | 
CBI TAS ESA 

| EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMELHA GERAL ORONHRIA 
po presen pal, rm oras per pardo pese Pra pt Sula, gro ri ara blados ajudoes é ri plena de ses dlnosos irediaais ape 

ECONOMIA Bl 

Giglio S.A. Indústria e Comércio 
CAP (MF) nº 68 108 GARADO did 

Convocação de Conselhoiros para Reunião 
São Cormocados 4 Senhores Indegranhes do Corcalho da Adminalcaçãs de Gisão S/A Ináieíria a Cormbica & 58 Renata art Reunião 
no da 28 de Novembro de Giid, com Primeica Cormocação às 1500 ore e Segunda Comsocação às UlM) Hs, ma Ende Social 

da Companhia à Plua Tiglã s* NA am São Bemardo do Campo GP a Fim da Cialiderarem Sobra a Saquinho Ordem do Dia: - Apecatação 
da Resaras da Lucro para Esparedoda Cormpanhe - Mesunios Divereos. 880 Barasdo do Campo, Cb da Movasibro de 21. 

Rodrigo Giglio Saes = Présidonte do Conselheiro de Administração da Gigha SMA Indústria é Comércio 

iaantereta À Pesermbieia (geral Ddimuria que se neglicaçã o prova dia Eh de meomrerboro de DAT, ds Mob Eras em primeira eis (508 
em seguada convocação, na sede cestal desta esboiade siuadana kserada Engaceiro Lag Actênio o>014,1º andar, Sho Poda com asegunte, 

meio da [ha: 1) premebrdos orçanemnitária porra o msoçrricho da DOIS: 7) aumblzação da valor da Canedarativa de 2007 a locação 
pda oamtibuiçõo Anseciniiua para DID, 3)iotenga de poduces para megueiações talaliuga vam as entidades cepeeserfativm das tatégor 
iprofissiaçai preporderes e difesenciadas 4) sutros atsarrios, 550 Paudo, DÊ de noventõto de 4007 Dante Drefios humor — Presidente do Sindicato. 

Nebias nº 1131 = Campos Elseos «São Paula = SP ob uliizando sisõema etestrônico de abordo com a Medida 
Provisória 231, desido a cnse da COVID-1S. O Edital complelo e demais mtormações podem ser cbtidos na 

Sede da Entidade ou sin ncssg ate mmrecabot og bre pela small presidenciaftabnt org.br - Rivde Janeiro, 

D& de novembro de 2021. - Maria Widliam Esper - Presidente do Conselho Deibesaliva 

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 
E INFRAESTRUTURA 

Coruncameos que acha-so aberta, nesta Socralaria 

da Fazenda e Planejamento, icfação na modalidade | 

PREGÃO ELETRÔNICO NO nº 48202, do tipo 

MENDR: PREÇO, para a AQUISIÇÃO DE LICENÇAS | 
DE SOFTWARE: INSTALAÇÃO, COMPNSURAÇÃO, 

CUSTOMIZAÇÃO E TESTE; SERVIÇOS DE SUPORTE 
TECNICO E ATUALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO FÓRTEY 

E BANCO DE HORAS, cuja abertum está mancada 
gera à da 2811000, as MM) Ds rinressados | 

em pardcipar do certgme deverão aoessar a pará | 
de DAVA o te pmmbecspgonte O Edo | 

da presente letação encontra-se ckeponiel no são | 

rem im prenssofical com.br. dução “negocios públicos” 

EDITAL « ABNT «O Presidente do Conselho Deiberalivo dá Assodação Brasdeira De a ea y ' a Tee =ps, 

TEA FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA - ICESP 
MPU: So 577 OSAODDE DG 

COMPRA PRIVADA | NESP ATIMDOZI 
A FRRICESA acbipda Dentiópia privada ser Fins jocrelivos, elegia do Deportemendo Conbafis a Compras ailuado na Pasidia Dr Areido, 
351 -Cerquena Citar São Pao - SR forro póblica a abertura da peccessa de coniraláção, do foo NEMDRPRECOGLOBAL pera PRESTAÇÃO 
DE SERAÇÕE DE MANUTENÇÃO PRESENTA E OORRETIMA DO SISTEMA PASS THROLGH, cos detarhes, asia clspenm veis no pda dia 
ESP ivo IRED DIR, Db será agido peby Regulamento da E omrigrãs dia FF | 

pestaraa Normas Técnicas alendendo- a deliberação do Conseho Deliberatuo, corvoca os 

Dias orhores bssociados para sp reunrem em Assembleia Geral Extragrdinária na dia 08 de 
deserbro de 2021, às Vhãl, presencialmente na ABNT, localizada à Rua Conselheiro 

Giglio S.A. Indústria e Comércio 
CMPJ MEL? 58105 ,635/0001-04 

Com à de Acionistas para Ascombleia Geral Extraordinária 
Sao Convbcados 04 Senhores Pcioniatas da Cogião Gir Irei ielria é Corrabscão à sé Reinvem am Pies hidro Gral Esdreordiadria rd da 
Ná da dezembro da 2021, com Primeira Cosuncanão dm 13000 Horas e Segunda Consncação de 144) Horas. gm She cia Social à 
Ra Tistt nº 412, am São Bemando do Campo = SF a fim de Defiberaren Sobre à Seguinte Ondem do Dia: « Aprovação de Besson 
de Liso para Expareão da companhia, - Assuntos Diversos. São Bamasdo do Campo, DS de Novembro de d025. 

Rodrigo Gigho Saes — Prasidente do Conselheiro da Adeeinistração - Otavio Goo Junior — Cerator Prosidento 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PENALIDADE 
O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Pardo, em conformidade com o disposto na 
Lal nº 3.268, de 30 de setembro de 1857, jendo em vista a decisão prolalada nos autos do Processo 
Ellco-Prodigsional nº TE70-246/2007, julgado no Pleno do Tabunal Superior de Ética Médica do 
Conselno Federal da Medicina, torna púbbca a aplicação da paralidade de Cassação do Exercicio 
Profissional, prevista na alinea “e” do Árt 22 da mencsnada Lei, por infração Bos artigos 45, 131 e 
132 de Código de Ética Médica [Resolução CFM nº 1.246/86L cujos fatos lambém eslão previstos 
nos artigos 17, 1a DZ do Código de Etica Médica (Resoluções CEM no a P2rTita) 
ao Dm, Herbert Gause Junior, inscrito rasta Conselho sob o nº J4,THa, 

São Pardo, 0 de novembro de BUZ! 

Dr. Rodrigo Lancelote álberio 
Conselheiro Coremetor 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO — Assemblela Geral Extraordinária ! Campanha Salarial — 
Pelo presente edital, o Presidente do Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional 
do Estado de São Paulo - SIFUSPESP, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto 
Social em vigor, coneoca todos 08 funcionáncas do sistema prisional do Estado de São Paulo, 
para parbeiparem da Assemblaia Geral Extraordinária a realizar-se dia 10142021, em 

| primeira chamada às 19º00h com 1/3 (um terço) da catagora e a segunda chamada às 
13:00h com qualquer número de pessoas presentes, na Assembleia Legislativa do Estado de 

| São Pando « ALESP - Plonário Dom Pedro |, localizada na Av. Pedro Alvares Cabral, 207. na 
sidade de são PaulaisPo para disco é deliberar a seguinte ordem do dao Campanha 
Esdariy de 2022. As deliberações serão lomadas na forma estatutária 

FÁBIO CÉSAR FERREIRA — Presidente. 

ESTADÃO mf 

E um 
5 Dra, Irene Abramovich 

Presidente do Cremesp 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DE SAO PAULO 

AVISO DE PEMALIDADE 
O Corsalho Regional da Medicina do Estado de São Paulo, am conformidade com o disposão na Les 
nº 2.268, de 30 de setembro de 1957, tendo em vista a dec=são prolalada nos aulos do Processo 
Élico-Prodissonal nº 12:/835-280/15, juigado na Câmara do Conselho Regronal de Medicina do Estado 
de São Paulo, toma públea a aplicação da peralgade de Censura Pública em Publicação Dicial. 
prevista na alinca E do fi. 22 da mencionada Lei, por inlração dos artigos 1º, 7º & &2 do Código 
de Elica Médica [Resolução CFM nº 1,9320085). cujos fatos também estão previstos nes artigos 15, 
Te 32 do Código da Etica Mádica [Resolução CFM" 2217/2018) ao Dr. Wagner Françozo, macrito 
neste Conselho sob o nº 46.827, 

São Pauta, 00 de novembro de 2021 

Dr. Aodrigo Lancelote Alberto Dra. Irene Abramovich 

Corsalhoira Combgedar Presidente da Crometsp 

= 

COBRAPE - CIA. BRASILEIRA 
DE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 

CNPEME SA5A5 214000108 - NRE 35,300 VIENA 

Data, Horh é Local: SDS da 10 he da cedo coca! Presenças: UM do Capiá sócia. Mess Prssidaneo. Sr 

Cantos Alhenio ámaral de Cipra Pirepira: Gocsesário Gr. álceu Gueros Bianco Deliberações: 1. Abgração de 
endereço da fi” localizada em Cortibay/PR CNPJ SAAS DIS DOE-DS, para a Avonda São Josó, Gi = Anda, Sams 
di, MM e 305, Cnsto Ra, CurilbaiPA - CEP Bniso-d40 Emterramenho Formalidades Egas. Asmngiuras Disto 

Presidenteotaros Albero Amaral de Civel Pereira, Cecretário: Mace Cuaérios Eibancour; Diretores cam designação 

aspaciai: Roberto Dioniveth Winra a Harcido Riteim de Clnpra. Acionistas: Ainou Guários Etencout e Caros dlpero 
Amaral de Cliera Pereisa, mê sus bolaidado. SETOR. Esta alá tr sea imeiro door drconirase dmunada nã 

JUICERA nº So 50871-6 em DANDO. Dibala Bimpsa Canin - Gacriária Deral. 

ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

COMISSÃO SETÓRIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2021 
PROCESSO Nº 1T5TISIZOZ DES 

SEGUROS SURA S.A. 
CNPJ 33,065.6BODJ IE 

COMUNICADO 
Conorme aulbização concedida pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP por meio da 
Carta Homologatória Eletrônica nº 274202 CORANDIA SUSEP datada de 250/2021, a 
SEGUROS SURA 5.4, insorita no CAMPI sob o nº 33.065. 6000001-27, afeiluzu a trangterância 
parcial dia cartela de seguro de garanta astendida para a AXA SEGUROS S.A. Inscria no 
CNPJ sob o no 19/825/00yD00!-Dã compreendida por todas as apólices válidas e vigentes 
cordratadas por moi da reprosentante do seguras DELTASUL UTILIDADES LTDA, Assim, as 
reteridas apóficas de seguro garantia estendida passarão à ser de responsabilidade da 

AXA SEGUROS S.A. à partir de 01 de reembro de 2021 finelusieap, incluindo à responsabiliade 
peitos sirssiros ocóridas a partir de tal data, avisados cu não, e por decisões judiciais decorrentes de 
tala sinistros. Cumpre registrar, por fim. que a transferência não acametará quaisquer alterações nas 
condições dos saguros, ficando garantida pela ARA SEGUROS S.A, a manutenção de todos 08 
direitos e obrigações decorrentes das apólcos em vigor: Cuvidas E esclarecmentos aghcionais 
pedem ser obtidos airavés dos seguintes canais de comenmcaçõãec E arm Day no 
canal da Quvidona: iMelone OBOO SE 1600 cu gmail guvidoria axa E ouvirz.com,hr . À SEGUROS 

SURA-S.A. marmiém sob sua responsabilidade jodos às demais seguros de garáriia estendida que 

não farám bransderidos nesta Transação. 
São Paula, Dã de movembro de 2021 

EDGARDO GABRIEL BUGALLO - Diretor Presidente Estarutário 

sura > 

Objato: Aquisição da mefanees permarentes, que serão destinados à impiantação do Hospéal da ha a 

atender às Unidades de Gaúde-da Secretana de Estado da Saúde do MA, Abertura. ENTE, és 10h 

horário de Brasikaj Local: Site do Portal de cCompes co  Gomemo Federal 
http govbricomprasipt-brl, Informações: Comissão Setorial Permanente de Licitação - CEL, 
focalizada na dy Professor Caros Cunha, sm, Jaracaty, São LuisiMA CEPO E5.D76-B20.. E-mail: 

colipssudema gov br. Fones: [98 J10E-SÃSS e S105-5555. 

São Luis - Má, DS de novembro de 2021 

MARCEL SALIA SOARES SANTOS 

Pregoniro dia SESMMA 

Eleições 2022 

PARTICIPANTES 

Arthur Virgílio 
Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) e diplomata de carreira formado pelo Instituto Rio Branco, 
onde participou de missões na Argentina (1976 e 1977), na Bolívia 
[1977] e na Venezuela (1977). Foi ministro-chefe da Secretaria-Geral 
da Presidência no governo Fernando Henrique Cardoso, deputado 
federal, senador e prefeito de Manaus. 

12 de novembro 
12h 

Estadão promove debate 
entre os presidenciáveis 
do PSDB 

Eduardo Leite - GOVERNADOR DO RIO GRANDE DO SUL 
Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 
com curso de política pública da Universidade de Columbia, 
nos Estados Unidos. Foi vereador, prefeito de Pelotas e é atual 
governador do Estado do Rio Grande do Sul - o mais jovem do Brasil, 
com 36 anos, & o primeiro a se assumir LGBT. 

João Doria - GOVERNADOR DE SÃO PAULO 
Jornalista e publicitário pela Fundação Armando Álvares Penteado 
(Faap), foi secretário municipal de Turismo de São Paulo, presidente 
da Paulistur e é o atual governador do Estado de São Paulo. 

Realização: 

ESTADÃO nf transmissão ao vivo  TVESTADÃOM O jestadão O Gestadão (OD Qestadão 



BIZ NEGÓCIOS 

Setor financeiro Gigantes x startups 

Na briga com fintechs, bancos 
apostam em “filhotes digitais 

Caminho é ladeira acima: somados, projetos digitais de Santander, 

Itaú e Bradesco têm 19,6 milhões de clientes, ante 48 milhões do Nubank 

MATHEUS PIOVESANA 

ALTAMIRO SILVA JUNIOR 

Coma proximidade da abertu- 
ra de capital do Nubank, que 
deve chegar à Bolsa valendo 
mais do que Itaú, Bradesco e 

Santander, os maiores bancos 

privados brasileiros, acelera- 

ram sua transformação digital, 
As instituições correm contra 
o tempo para atrair jovens 
clientes em suas plataformas 
digitais. O Next, do Bradesco, 

quer fechar o ano com 10 mi- 
lhões de correntistas, enquan- 
to o iti, do Ttaú, pretende che- 
gar a 15 milhões. 

Migração 
No Bradesco, transações 

por celular saltaram 92% 

este ano; as realizadas nas 

agências caíram 70% 

O caminho dos “filhotes” 

dos bancos tradicionais, no en- 
tanto, é ladeira acima. Soma- 

dos, iti, Next e Superdigital 
(fintech do Santander) ti- 
nham 19,6 milhões de clientes 
no terceiro trimestre deste 
ano. O Nubank, conforme do- 
cumento de sua oferta de 

ações, somava 48,1 milhões, 
sendo 47 milhões no Brasil, 

A disputa não é só por quan- 
tidade. O Nubank afirma que 
a maior parte de seus clientes 
é jovem e tem menor renda, 

público que torce o nariz para 
bancos tradicionais. O papel 

Com lucro de R$ 5,1 bi 
O Banco do Brasil teve lucro 
liquido ajustado de R$ 5,14 
bilhões no 3.º trimestre, al- 
ta de 47,6% ante o mesmo 

periodo de 2020. O resulta- 

das marcas digitais nos con- 
glomerados é conquistar essa 
parcela do público sem cobrar 
tarifas. Itaú e Bradesco desta- 
caram que a maior parte dos 
correntistas de seus projetos 
não tem conta nas marcas 
principais. 

“E um desafio. É um públi- 
co jovem, de renda inferior”, 
afirmou o presidente do Itaú 
Unibanco, Milton Maluhy, na 
teleconferência de resultados 
da instituição. O Ttaú preten- 
de gerar 50% das receitas do 
banco de varejo pelos canais 
digitais até 2025. O papel do 
iti é engajar aos produtos do 
banco um público que ainda 
não está lá, 

CRÉDITO. Em teleconferência 
com analistas e investidores es- 

trangeiros na última sexta-fei- 
ra, o diretor executivo e de rela- 

ções com investidores do Bra- 
desco, Leandro Miranda, afit- 

mou que a experiência na con- 
cessão de crédito é uma carta 

na manga. “Temos concedido 
mais crédito através de nossos 

canais digitais do que todo o 
universo das fintechs”, disse. 

Para analistas, os números 
que os grandes bancos exibem 
no mundo digital são reflexo 
de seu protagonismo no siste- 
ma financeiro, “A participação 
analógica garante a eles um lu- 
gar na mesa, O que mudou 
coma digitalização é que a van- 
tagem que os bancos grandes 
tinham na distribuição, comas 
agências, tornou-se uma des- 
vantagem”, diz Carlos Mace- 

ih 

do ficou 9,07% acima das es- 
timativas de cinco casas 

(BTG Pactual, Bank of Ame- 
rican, Bradesco BBI, Citi e 

Safra) consultadas pelo Pré- 

TX 

R$ 740, 
mu dvisia” 

R$8.700,ºº 

“GARANTIA 12 ANOS 

Cadeira 
Epi sis 

R$ 400," 
“td ásia? 
R$4.650,”7 

primario muy ta 

iss ia as Jast le | rovaam biente 

DISPUTA ONLINE 

Bancos tradicionais tentam aumentar número de usuários 

no mundo digital 

Número de usuários 

EM MILHÕES 

[é MUITA í 

NEXT |BRADESCO | 1 

SUPERDIGITAL (SANTANDER! 

Resultado financeiro 
DE AAMEIRO A SETEMBRO. Eb BILHÕES DE REAIS 

BRADESCO 

SANTANDER 
HUB 

do, analista associado à Ohm- 

research. 
Para ele, o desafio das finte- 

chs é ganhar experiência na 
concessão de crédito, o que in- 
cluiocálculo dosriscos e asser- 
tividade das ofertas, fazendo 

com que o cliente use uma 

quantidade maior de produ- 
tos. “Monetizar o cliente é al- 
go que fintechs ainda têm de 
fazer. O Nubank e o Inter têm 
a, 4produtos por cliente; o Bra- 

desco e o Itaú, 6 00 7.” 

O Nubank escolheu a Bolsa 

de Valores de Nova York para 
fazer sua oferta inicial de 

vias Broadcast. No acumula- 

do dos nove meses de 2021, 

o lucro líquido ajustado so- 
mou Rê 15,1 bilhões, expan- 

são de 48% dante O mesmo 

Atendimento Nbatshop NA 3230 4067 
speonciamblente com, Br 

al -Gaboel Monteiro-da Silva, 683 
Pop Up: MasumbiShopprrg (pisa superior) 

LOJA ONLINE + NOVOAMBIENTE.COM/LOJA 

hs 

FONTE: DAMCDS INFOGRÁFICO: ESTADÃO 

ações, operação que pode mo- 
vimentar R$ 22 bilhões (US$ 4 

bilhões), segundo fontes. 
Segundo cálculos atualmen- 

te na mesa, a fintech brasileira 

poderá chegar valendo quase 
R$ 400 bilhões (ou US$ 7º hi- 

lhões). Se isso ocorrer, o Nu- 
bank será mais valioso do que 
omaior banco da América Lati- 
na, o Itaú Unibanco, hoje ava- 

liado em R$ 221 bilhões na Ba, 
e o Bradesco (R$ 182 bilhões) 
combinados. À previsão é de 
que a oferta na Bolsa de Nova 
York ocorra em dezembro. 

Esses dados fizeram com 

periodo de 2020. 

A expansão do crédito co 
aumento das transações 
bancárias, sobretudo com 

cartões, por conta da reaber- 
tura dos negócios, estão en- 
tre os fatores que explicam 
a melhora do lucro do ban- 

co público. 
Em mensagem no balan- 

co, o presidente do BB, 
Fausto Ribeiro, destacou 

que o lucro em nove meses 
do banco foi recorde na his- 

tória da instituição. “O cres- 
cimento da margem finan- 
ceira é o aumento das recei- 
tas com prestação de servi- 

LO, 
ASS TT —="——e 

Auditoria | Consultoria 

HeVANOSBDO 

que os executivos dos grandes 
bancos privados fossem ques- 
tionados sobre a avaliação do 
mercado, De janeiro a setem- 
bro, a fintech teve prejuizo de 
US$ 99,1 milhões (R$ 547,3 mi- 
lhões). No mesmo periodo, o 
Itaú teve lucro de R$ 19,7 bi- 
lhões; o Bradesco, de R$ 19,6 

bilhões; é o Santander, de R$ 
12,5 bilhões. 

Maluhvy, do Itaú, não citou o 
Nubank, mas considerou que 
nos bancos de grande porte o 
lucro é resultado de múltiplas 
atividades, enquanto nas finte- 
chsacarteira de produtos e ser- 
viços é menor. 

Miranda, do Bradesco, diz 

acreditar que essa diferença de 
avaliação irá diminuir. “O mer- 
cado sempre tem a resposta, 
mas, à medida que ficamos 
mais e mais digitais e empresta- 
mos mais do que toda a indús- 
tria incluindo o Nubank, deve- 

remos ter múltiplos muito 
maisaltos”, disse. Uma das evi- 

dências desse avanço digital é 
que, no Bradesco, enquanto as 
transações por celular salta- 
ram 92% este ano, as realiza- 

das em agências calram 70% 

AVALIAÇÃO DO MERCADO. Nes- 
te ano, o Índice Financeiro da 

Ba caiu 18%, mais do que o Tbo- 
vespa, que perdeu cerca de 
125, em uma mistura de temo- 

res com as contas públicas na- 
cionais e a concorrência que 
os grandes bancos devem en- 
frentar. Analistas, porém, acre- 
ditam que essa queda seja exa- 
gerada, “Vemos uma descone 
xão entre lucratividade e ava- 
liação de mercado, mesmo 
comorecente desempenho da 
ação”, disseram Marcelo Tel- 
les, Daniel Vaz e Bruna Amo- 

rim, do Credit Suisse, a respei- 
to do Itaú. 

Eles consideraram que o 
mercado precisa dar mais aten- 
ção ao progresso do iti, ao com- 
parálo ao Nubank. “Com os 
depósitos pagando 190% do 
CDI e ofertas gratuitas de car- 
tão de crédito aos usuários, 
muito similares às ofertas do 
Nubank, o iti está expandindo 
sua base rapidamente.” 

DESQravimanDão 

BB supera estimativas do mercado 
cos explicam o resultado de 
R$ 5,1 bilhões no terceiro 
trimestre, junto com a dimi- 
nuição das despesas com 
provisões de crédito e o con- 
trole das despesas adminis- 
trativas”, disse. 

Ribeiro destacou que a car- 
teira de crédito cresceu 
11,4% em doze meses, para 
R$ 814 bilhões. A inadim- 
plência caiu em todas as li- 
nhas. À taxa total, conside- 
rando atrasos acima de go 

dias, ficou em 1,82% em se- 
tembro, abaixo da média 

dos bancos privados, que es- 
tá acima dos 2%. € 
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€ Retomada Verde O Aviação 

Embraer projeta 
aviões de olho em 

“carbono zero' 

Fabricante quer 
neutralizar pegada de 

carbono até 2050; 
para isso, aposta em 
modelos elétricos e 

a biocombustivel 

A Embraer apresentou ontem 
uma “familia” de acronaves- 
conceito para garantir que a 
companhia tenha produtos am- 
bientalmente amigáveis — hibri- 
dos, 100% elétricos e a hidrogê- 
nio — até 2040. O projeto faz 
parte da meta de zero emissão 
de carbono da fabricante de ae- 
ronaves, mas seu ganho de es- 
cala deve enfrentar desafios na 
cadeia de fornecimento. 

Às quatro aeronaves apre- 
sentadas são de tamanhos va- 
riados, com diferentes tecnolo- 

Montadoras Gargalo 

Falta de peças 
faz produção 
de veículos 
cair 24,8% 

Afalta de componentes ele- 
trônicos se traduziu no mês 
passado no pior outubro da 
produção de veiculos em 
cinco anos. No total, 177,9 
milunidades foram produzi- 
das, segundo balanço divul- 
gado ontem pela Anfavea, 
entidade que representa as 
montadoras. Em relação ao 
mesmo mês de 2020, a que- 
da foi de 24,8%; ante setem- 
bro, houve alta de 2,6%. 

Para a associação, a nor- 

malização da entrega de pe- 
ças deve vir só em 2023. “O 
ano de 2022 continuará sen- 
do de grandes desafios na 
questão da entrega de semi- 
condutores”, disse o presi- 
dente da Anfavea, Luiz Car- 

los Moraes, € EDUARDO LAGUNA 

Ensino 
AVALIAÇÃO 

Valores de mercado [venda ou locação) de 
Emsals urbanos e rurais em todo à Pals, 
Crodibilidado e experiência conquistadas 
por mals de dê anos de independência, 

sigilo e isenção, 

gias de propulsão e integram a 
“Energia Family”. Segundo a 
empresa, cada uma está sendo 
projetada tendo no horizonte 
a viabilidade comercial. 

A primeira tem propulsão 
hibrida - a biocombustível e 
elétrica =, com até 90% de re- 

dução das emissões de CO. 
Tem capacidade para 9 assen- 
tos, e seu lançamento está pre- 
visto para 2030. 

O segundo modelo-concei- 
to tem propulsão 100% elétri- 
ca, também com capacidade 
para g assentos, e está previsto 
para 2035. Também para este 
prazo está previsto o terceiro 
modelo, com propulsão elétri- 
ca de hidrogênio e 19 assentos. 

Já a quarta aeronave terá 
propulsão de hidrogênio ou 
combustivel sustentável de 
aviação, opção já utilizada ho- 
je. Aredução das emissões pre- 
vista é de até 100% ea capacida- 

de é de 35 a 50 assentos, mas 
com viabilidade em 2040. 

“Estamos construindo um 

conceito totalmente novo pa- 
ra os próximos ço anos”, afir- 
mou ontem o presidente da 
Embraer Aviação Comercial, 
Arjan Meijer. 

BARREIRAS. Especialista em 
mobilidade e diretor da Bright 
Consulting, Murilo Briganti 
diz que os desafios da Embraer 
começam no novo desenho 
das acronaves, tanto de moto- 
res quanto de estrutura, para 

“Estamos trabalhando 
bem próximos a 
fornecedores. Temos 
um plano bem realista 
(de entregas).” 
Arjan Meijer 

Presidente da 
Embraer Aviação Comercial 

adaptação aos novos sistemas 
de propulsão. No caso dos 
aviões 100% elétricos, há desa- 
fios de peso e fornecimento 
das baterias, 

Já para aviões a hidrogênio, 
ele aponta questões como ris- 
cos de armazenamento do 
combustível, Além disso, se- 
gundo ele, hoje a maior parte 

' 

h 
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'Famiília energia 

e Estrutura 

O objetivo da companhia é 
garantir um aumento da 
frota elétrica de aeronaves 
para cumprir seu objetivo 
de ser neutra em emissão de 
gás carbônico até 2050 

e Primeiro passo 

A exemplo do que vem 
fazendo a montadora 

Volkswagen, a Embraer fará 
a“ponte” para os aviões 
elétricos por meio do 
biocombustível, a primeira 
acronave será hibrida e 
poderá usar, parte do 

tempo, biocombustível; 
deve chegar ao mercado a 
partir de 2030 

e 100% elétrico 

Anova família de aviões de 
apelo sustentável foi 
batizada de “Energia 
Family” — o primeiro avião 

totalmente elétrico chegará 
a partir de 2035, de acordo 

com a companhia, mesmo 
ano em que está previsto o 

lançamento de uma 
acronave a célula de 

combustivel; o último 
produto virá em 2040 

das fontes de hidrogênio não 
vem de fontes limpas, mas de 
combustíveis fósseis. 

“Atualmente, menos de 5%, 
do hidrogênio vem de fontes 
limpas. Se estamos falando de 
células de combustivel como 

maneira de mitigar emissões, 
precisamos tornar a fonte pri- 
mária limpa”, pondera, 

PERSPECTIVAS. Executivos da 
Embracr afirmam que a com- 
panhia já vem trabalhando pa- 
ra viabilizar modelos mais sus- 

tentáveis. Em agosto, a Em- 
braer fez voos com seu de- 

monstrador elétrico, um mo- 
nomotor modelo Ipanema 
100% movido a eletricidade. 
Além disso, um demonstra- 

dor de célula de combustivel a 
hidrogênio está planejado pa- 
ra 2025. À fabricante também 
estã desenvolvendo os “carros 
voadores” = ou veiculos de de- 
colagem e pouso vertical total- 
mente elétricos (eVTOLs) +, 
que devem estrear em opera- 
ção a partir de 2026. 

Meijer garante que, embora 
os modelos apresentados on- 
tem sejam apenas conceitos, O 
projeto é factível. “Estamos 
trabalhando bem próximos de 
fornecedores, além de especia- 
listas e universidades. Temos 
um plano bem realista.” 6 
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COLUNADDERDADCAS TRESTADA DDD 

Dona de Richards e Ellus 
manobra credores e gira 
dívida de quase R$ 500 mi 

ona das marcas Richards, Ellus, Salinas, VR 

| Collezioni e Tommy Hilfiger, a InBrands mar- 
cou nova assembleia com os donos de títulos 
de dívida (debêntures) na quinta-feira. Mais 

uma vez, tentará equacionar seu maior passivo, que 

beira R$ 500 milhões. Os pagamentos e as mudan- 
ças em cláusulas que regem os compromissos da 
companhia com esses papéis estão em aberto há 
mais de um ano, desde abril do ano passado. Como 
tem ocorrido nos encontros marcados desde 2020, 

há grandes chances de a reunião desta semana ser 
novamente suspensa e adiada. A InBrands tem con- 

seguido ganhar tempo graças a algumas estratégias 
de seu principal sócio, Nelson Alvarenga, c à boa 
vontade de seus credores. 

Acionista comprou parte da dívida 
Nelson Alvarenga comprou uma boa parte dessas de- 
bêntures. Para manter a InBrands, ele consegue capi- 
tal de giro para o funcionamento do dia a dia da em- 
presa por meio de fundo de recebíveis gerido por 
um dos detentores desses títulos de dívida, a Quatá 

Investimentos. 

Bancos não têm interesse em executar 

Já os outros debenturistas, os bancos Itaú Uniban- 

co, Bradesco, ABC Brasil, Votorantim, também têm 

pouco a ganhar, caso executem a companhia. Além 
de dívidas menores, as instituições têm como garan- 
tia das debêntures a marca VR, que vale menos do 

que as outras do grupo. 

e RESPIRO. Segundoum doscre- 
dores, Alvarenga tem consegui- 
do “pilotar” bem a situação. A 
trégua nos pagamentos tem be- 
neficiado a companhia, No se- 
gundo trimestre, O prejuizo 
caiu para R$ 3,2 milhões, ante 

R& 40,3 milhões um ano antes. 
Jáageração de caixa ficou posi- 
tiva em R$ 12,4 milhões, de 
abril a junho deste ano. 

e CANJA DE GALINHA. Os bancos, 
porém, têm acelerado as provi- 
sões. Alguns já colocaram mais 

de calote. Tambémtentam con- 
seguir como garantia marcas 

mais valiosas, como Richards 
ou Ellus. São logotipos que en- 
chem os olhos de interessados 

em aquisições, mas afastam 
ofertas em razão da complica- 
ção financeira da companhia. 

e RETOMADA, Procurada, à In- 
Brands disse em nota que, “co- 
mo diversas empresas do se- 
tor, passou por momentos de- 
safiadores durante a pande- 
mia. À companhia, em função 
da retomada e de seus esforços 

Coluna do 
Broadcast 

ESCASSEZ DE COMPONENTES 
MICHAEL SOHNaP 
" r o f 

“Torre de carros! em fábrica da VW, em Wolfsburg, na Alemanha, 

com poucos veículos prontos para entrega devido à falta de chips 

nergia, apresentou nos últi- 
mos meses resultados consis- 

tentes, o que demonstra clara- 
mente o foco na entrega de va- 

lor a todos os stakeholders 
(partes interessadas)”. 

e TMJ. A respeito das dívidas, a 
InBrands diz que “se encontra 
em dia com todas suas obriga- 
ções junto aos bancos debentu- 
ristas, seus fornecedores e de- 
mais parceiros, mesmo apos 
ter vivenciado a pior crise da 
história. Os bancos debenturis- 
tas vêm apoiando a compa- 
nhia, o que se vê refletido nas 
suspensões e prorrogações 

das assembleias, decisões to- 

madas pelos bancos debentu- 
ristas”, Os demais debenturis- 
tas não comentaram, 

e VITAMINA, Os negócios recor- 
des em saúde — tanto por meio 
de ofertas de ações quanto nas 
fusões e aquisições — também 
se refletiram em termos de pe- 
so do setor na Bolsa. As empre- 
sas da área no Ibovespa alcan- 
çaram valor de mercado de 
US& 65 bilhões, cerca 6,7% da 

movimentação da By em 12 me- 
ses, até setembro. E mais do 

que o dobro de 2019 (2,5%). 

motivos do interesse pela área 
é a questão demográfica: o Bra- 
sil está envelhecendo rápido, 
com baixa participação da saú- 
de privada no total de atendi- 
mentos, diz Renato Stuart, só- 

cio-fundador da RGS Part- 
ners, butique de M&A especia- 
lizada em middle market e res- 
ponsável pelo levantamento, 

e TROCA DE MATRIZ. A corrida 
por outorgas para projetos de 
geração de energias renová- 
veis geradas a partir de fontes 
cólica e solar bateu no teto e já 
soma mais de 185 mil me- 
gawatts (MW). Com a marca, 
foi superada a capacidade de o 
mercado absorver esses proje- 
tos, diz o diretor-geral da Agên- 
cia Nacional de Energia Elétri- 
ca (Aneel), André Pepitone. 

e CORRIDA. Para regular a or- 
dem de entrada em funciona- 
mento dos empreendimentos, 
a Aneel estuda realizar um lei- 
lão, que à permitiria definir 
quem poderá se conectar para 
atender ao crescimento da car- 
ga de energia. “Para que haja 
uma disputa na qual todos te- 
nham direito, nada melhor do 

que um processo competitivo 
para definir quem podera co- 
nectar primeiro sua usina”, 

SOBE 

Movimento diário na B3 
subiu 27% em outubro 

WERTHER SAMNTANAESTADÃO -1R//MOZI 
gi Ro — Fe] 

A B3 registrou volu- 
me financeiro mé- 

EEE dio diário de R$36, 
bilhões em outubro, alta de 
27º6 em relação a igual mês 
de 2020. Em relação a se- 
tembro deste ano, o avanço 
foi de 4,2%, As maiores mo- 

a 

| vimentações aconteceram 
no mercado à vista de 
ações, com R$ 35 bilhões na 
média diária e alta anual de 
quase 27%. O número de 
investidores ativos chegou 
a 3,4 milhões, 28% a mais 

que em outubro de 2020. 

DESCE 

Dia negativo para 
o setor de tecnologia 

TNTER-2E205 

Após subirem mais 
+ de 30% na semana 

* passada, papéis do 
Banco Inter lideraram as 
quedas do Ibovespa, com 
recuo de 7,3%. À perspecti- 
va de novas altas de juros 
impactou as empresas de 
tecnologia, que têm custo 
alto de capital para adqui- 
rir clientes, segundo analis- 
tas. À empresa de cupons 
de descontos Méliuz e a do- 
na de sites Mosaico tiveram 

de 50% da divida na categoria | paraobtenção de ganhos desi- | e GRISALHOS, Um dos principais | afirma o diretor-geral. perdas de mais de 4%. 

e |, ris 
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Documentos Comunicação em códigos 

Facebook Papers 
mostram 'dialeto' 
interno da empresa 

Documentos revelam 
visão da rede social 
sobre comportamento 
dos usuários; empresa 
priorizou crescimento 
em vez de segurança 

Nomês passado, a partir da de- 
núncia de uma ex-funcionária, 
veio a público que o Facebook, 
mesmo tendo feito pesquisas 
que mostravam terreno perigo- 
so para os usuários em seus 
aplicativos, não fez tudo o que 
podia para reduzir a circulação 
de conteúdo tóxico. Agora, Os 
arquivos com esses dados es- 
tão sendo esmiuçados pelo Fa- 
cebook Papers, pacote de docu- 
mentos a que um consórcio in- 
ternacional de veiculos, inclu- 
indo o Estadão, teve acesso. 

pp O presidente d 

Nas páginas, que contêm es- 
tudos e diálogos entre funcio- 
nários, é usada uma linguagem 
de códigos para produtos, 
ações e projetos da rede. Os do- 
cumentos foram fornecidos ao 
Congresso americano por 
Frances Haugen, ex-funcioná- 
riaque coletou pesquisas inter- 
nas da rede social após pedir 
demissão por discordar das ati- 
tudes da companhia. Frances 
acredita que a empresa de 
Mark Zuckerberg priorizou o 
crescimento em detrimento 
da segurança dos usuários. 

Os códigos revelam deta- 
lhes sobre as engrenagens in- 
ternas e a visão a respeito dos 
problemas dos apps. A sigla 
“ARC” é usada em um dos estu- 
dos para se referir a “At Risk 
Countries” (paises de risco, na 
tradução do inglês), que se- 
riam regiões com potencial de 
údionarede - o Brasil foi inseri- 
do nessa categoria. € 

P LIVE 

CENARIO 

Glossário 

Aprenda a linguagem de 
pesquisadores da rede 

e ARC 

Funcionários da empresa 
usam a sigla de “At Risk Coun- 
tries” para se referir a paises 
de risco, que seriam regiões 
com potencial de violência 
em massa — o Brasil foi inseri- 

do nessa categoria 

* Blue 
Termo usado para se referir 
ao aplicativo principal do 
Facebook, que tem o 

logotipo azul, “Blue Time” 
é uma referência ao tempo 
total gasto pelos usuários na 
plataforma 

a CORGI 

Nome de um modelo mate- 

mático usado pela empresa 
para encontrar usuários que 

operam de forma 
imautêntica - como, por 

exemplo, contas que comen- 
tam com frequência excessiva 
nas postagens ou que postam 
conteúdos parecidos 

e DCI 
“Destructive conflict” (confli- 
to destrutivo, na tradução do 

com So N Id 

a Fundação SOS 

Mata Atlântica, Pedro Passos, 
fala sobre os impactos do 

desmatamento no aquecimento 

global e das expectativas sobre 

os principais temas da COP-26. 

ASSISTA pelas mídias 

sociais do Estadão e pelo canal 

do YouTube do Banco Safra. 

Realização 

ESTADÃO nf 

o AME 
EIRILL EUDRYANTSEN/AFE 

inglês) é um rótulo gerado den- 
tro da empresa para sinalizar 
de forma automatizada conver- 

sas inadequadas ou abusivas 
entre usuários 

e DOI 
Sigla de “Dangerous Organiza- 
tions & Individuals” (organiza- 
ções e individuos perigosos, na 

sigla do inglês) 

e FOAS 
Abreviação de “Family of Apps 
and Services”, que diz respeito 
atodos os serviços e aplicativos 
pertencentes à empresa de 
Mark Zuckerberg 

e Hex 

Sigla de “Human Exploitation” 
(exploração humana) 

e N&P 
Sigla de “Nudity and Porno- 
graphy” (nudez e pornografia, 
na tradução do inglês). 

RaCy 

Cofundador da Natura e 

presidente da Fundação 

SOS Mata Atlântica 

Parceria 

e PU 

Sigla de “Problematic Use” 
(uso problemático). 

e TRIPS 
Pesquisas para detectar 
o alcance de problemas 
de integridade na 
plataforma. Por meio de 
questionários com 
usuários, a rede social tem 

avaliado o que eles 
pensam sobre o que 
encontram na redes 

oVPV 

A sigla “Viewport Views” 
pode ser traduzida como 
“Sanelas de visualização” 

e consiste em uma métrica 
de quantas vezes 

determinado conteúdo 
foi visto pelos usuários 

eYToF 
Sigla de “Your Time on 

Facebook” (seu tempo no 
Facehook), que se refere 
a uma ferramenta para 

limitar o uso da plataforma 
pelos usuários 

e 3PFC 
Sigla usada pela empresa 
de Mark Zuckerberg 
para se referir aos agentes 
de checagem de notícias 
que não são contratados 
diretamente pela empresa 

É Hoje 
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nalisar os impactos da 
internet no que faze- 
mos em nosso dia a dia 

jáé um objetivo bastan 
te ousado e quase inatingivel, 
mas avaliar como ela tem afeta- 
do nosso comportamento so- 

cial é ainda mais desafiador. 
Antes, é preciso distinguir 

entre a intermet em si: uma in- 

fraestrutura aberta, sem limi- 

tes físicos, que chama todos à 
uma conexão e provê um aces- 

so absolutamente ilimitado a 
informações de todo tipo, pas- 
sando um vasto elenco de futi- 
lidades; das construções que 
crescem sobre ela, Essas cons- 
truções, que também respon- 

dem pelo nome de “platafor- 

mas”, valem-se do principio 
de “livre inovação” (que deve 
ser preservado!) e podem evo- 
luir para empresas com grande 
concentração de poder econó- 
mico e social, escorado espe 
cialmente na forte fidelização 
de seus usuários. 

Essa estratégia de intenso 
engajamento é operacionaliza- 
da pela aquisição de vasto co- 
nhecimento dos dados e carac- 
terísticas dos usuários. Éa cha- 
mada “economia da atenção”, 
quando manter ousuário cons- 
tantemente conectado, e sem- 
preusandoos serviços da plata- 
forma, traz mais retorno eco- 
nômico a ela. 

Aforma de atenuar esse con- 

Demi GetschkO ..sraenaicm 

Novos tempos 

trole poderia residir numa 
conscientização, associada a 
leis de proteção de nossos da- 
dos, como a que temos no Bra 
sil. Mas é fato que o “canto da 

As “plataformas” 
da internet usam 

conhecimento 

dos dados dos 

seus usuários 

sereia” do conforto, da facilida- 

dee do prazer emocional rece- 
bidos pelos usuários reduz 
qualquer postura mais crítica. 

Das alternativas que restam 
para se atenuar essa dominân- 

cia, ouvem-se cada vez mais 

frequentemente as que pro 
vem de regimes fortes. Aliás, 
desses mesmos que muitas ve- 
zes praticam controle estreito 
euma coleta desmedida de da- 
dos de seus cidadãos. Como 

achar soluções de equilibrio 
que possam ser implementa- 
das com algum sucesso em pra- 
zos razodveis? O risco deir “da 

frigideira ao fogo” é grande, 
O caráter livre e aberto da 

rede pode ter afetado o com- 
portamento em comunidade; 
a definição de “tolerância” 
vem sendo revisitada. Na web, 
pode-se reencontrar algumas 
das músicas irreverentes que 
despreocupadamente se canta- 

vam na universidade. Achá-las 

é ainda possivel, mas seria ad- 
mussivel cantáas? 

O comportamento jocoso 
dos anos 70 hoje poderia ser 
rotulado de “inaceitável”, Fo- 
lheie-se A Serpente Encantado- 
ra, livro do Telmo Martino: é 
uma “janela no tempo” com 
crônicas da época do Jornal da 
Tarde. Telmo, além de mente 

afiada, era dotado de uma lin- 
gua ferina e tratava todos e tu- 
do, poupando pouquíssimos. 
Seria Telmo ainda possível ho- 
je, em plena “cultura do cance- 
lamento”, ou seguimos empo- 
brecendo a olhos vistos? & 

ENGENHEIRO ELÉTRICO 

SER. Luis Cartás Trabuco Coppi iquinsemalmendte) e TER. Ana Corta Alorão, Pedro Fernando Nery e Demi Getschko fquinzenalmente) me QUA. Fábio Alves e QUA, fdiriana Ferrandes e SEX, Elema Larmdou e Laura Korpusãa jremézam quincenalmenmte) e Pedro Dora e SAB. Adriana 

Fernandes + DOM, José Roberto Mendonça de Barros quinzenalmente) & Afonso Celso Pastore fguimpenalmentes Paulo Ler (tê domingo dia és], Eoberto Epdrigies (2º domingo do mês). Albert Fish (3º domingo do mês) e Gustavú Franco dúgiêmo: domingo do mês) 

CLASSIFICADOS JORNAL DO CARRO IMÓVEIS OPORTUNIDADES 8: EESLÕES CARREIRAS. EMPREGOS 

Su o TUM 
MDEMA 
R$1.200.000 Sobsado Res. 

comi Stem, ima, ddts., 
Leio, Jgars 2108.5565 & BrT 

PUBLICAÇÃO À SEMASA 
RESIDENCIAL TOSCAMA RESIDEM- 

Para anunciar: 

(11) 3855-200] 

FALE SPÉ CONSTRUÇÃO E IN- 
CORPORAÇÃO LTDA, tora público 
que requereu ab SEMAGA a dul- 

Antiga RlosSP Ae 2000 ma Ar 
PA CEMImi, planta amubetênica de 

Til adaptação. Zaki de Apare- 

MÁQUINA FABRICAÇÃO 
DE MEGA HAIR 
rendo redquina indusiralyfalnica- 

ADEMA 
R5465.000 Prós parque, Slteis, 

bos, deves, gar LO G86S Ter 

CAMPO BELO 
R$345,000 Frame Exa, ES tas, 
ds. EM takdSimi, 210 5555 

MDEMA 
R$S6S0.000 Pe parque MSútes. 

dos aaa ein, par FSaRESSo 

ADEMA, 
R$750.00 Varanda Do Side 3º 
ope ga nor 2108.5585 crivo? 

MIDEMLA 
R$695.000 Frente, melgamado 

ES, Pes upa 2198.5555 Er ETET 

JD AMÉRICA 
RSIG6DUDDO Sai) Inte) vg, ar 
média 1EM="ad, paCasa Branca. 

Crocs POA er d pRsA IO 

MOEMA 
R51080,000 5 cen vamnda, Ide 
[suite dg tomar 21085566 

R$850,000 Axo varanda, 2000 
dota) Isto) dpi Lages, E Sosa 

PARAÍSO 
R$ 1220,000 An, Soares retor- 
mada, ste +20 gar dem, 1a, 

Ut Cspal SAS [1 1a 

WL OLÍMPIA 
R$720,000 Lepanto te BO dade 
Dwta gar later 2100.5555 êTBT 

MENA 
RSLTSOLDDO Novor ame, 1 is 
virando cur fel Jamie. , dos 

dates, er lar ZE SLES 

MDENA 
R52650,000 Micro 2 1a 
virando Ca, fl Zambi, , disto, 

er 

dep Lagar 112 008.5555 UBTET 

IDEM, 
R52 DO HM) Coobudupies, qu cy 
SEN dote, vp, lurer 210 SRS 

MIDENA 
E54 480.000 Novo c/ anne 27 

vesgenddo char dadas, Mera, dee 

larertotal, 11 2198.6566 criror 

ORILHMIEO 
R51.050.000 Eua José Galante, 

JESa. vesanda cur des ans, Br, 

pliscudves Laser eps cohynda 
tens. Dir PR qrii GTRRZOLOS 

PINHEIROS 
Albaioo vao de mercado! Fãs, dA- 
tada, Juagas proa mietri Fradique. 

[NATO 4228 Cher Dama 

[Eu 

PERDEES 

ES2.200.000 Cobertura tipléo, 

dm” di, dosiZerap lazer, dupa 

E: Cagaiba. Ac. permuta.Progr. 

(1 1300086-1600/ 3113-0033 

SANTANA 
E52.SD0DDO Cobrmara noso ds 
dt, AL, arms, arandão pe, 
churr, Zugs Di PE FOTPRIZOLES 

R$450,00 ovo, varasea, da, 
Ev, Lazer. Dir PÉ DI AMEI) 

TATUAPÉ 
R$ BDODDD Cond.Ceritral Para 
Prime, 176 ay, vencia cinigrr 

dois Isis Sgrá Dicpp ATER as 

LASAS 

- É 

R$ TOMO Casa cond, Sidi der) 
aB0m?, Swgs, [| ASÓO-AODA 

VIL MARIANA 
R52,650,000 Mem, 250 Toro XI 
AC Zeábes, queda chur, Sato. 

Lste, dgers. Dr PE FOTOS DIAS 

INGUARÉ 
REST SAMA Condtechado 1 Tm? 
dot (inte), dmges. fazer cé nie. 

Sehuro. Dir. PE OTEIZ OLE 

APARTAMENTOS 

CONSOLAÇÃO 
Px metry 20orma, COZ carma, 

pisar nivem, ampla si dm, dera, 
dempr ces, ACorsolação, 2306, 
apãos 11 e &1. Chaves zelador 
[HLTARBET2-Z Lo Craii DELE 

COMERCIAIS 

EG27.000 Liga 0MbnI, mecanniá 
Bues, esquina Rua Prispesa Babel 
a Beróáardino de Campos TF 
LS 213 SJ - 1180 

ERDORLIN 
Pam com. ED? A.) Mibuco, 
Tá e SM I-Z171 

Eaião 32Bmi £! amplo quirdal, 

leal p/ PET E SOM I-DIZ] 

CH STO ANTÔNIO 
Salão 400m? À. Am. Brasdiense, 

Eal p/Lica maine. BOM-212] 

Prédio Siam, 175, Hua Afonso 

Sardênha, S2B/532 Ceno Cor. 

5r, Seabra Ee Di ed 

TATUAPÉ 
Fa DO, QDO ameno Bird, AM 
Cria Gama. 2198.655h 0. B7AT 

£248mil, Fiat, Sm?, poshopn., 
Lou mar, deço (12 00280)-7E48 

MANHAEM CIERATEL 1 
Casa contortemel com ar cond, 
Antes. Sedes Dê Sep. Água Eco 
lata de esgoto pala Sabesp. 
Et tSQdA DEE Drulinudio 

TERRENOS 

AVARE REPRESA 
Vendo d botes. 2.300m?, por 
REMmi. ai 1974150836 

ESTADO DE SP 
E autos Estados - Proprstarib 
compro tarmends urbanga acima 

ADO me (17 /DESBR-2AD whais 

CONSÓRCIO DE IMÓVEL 
CONTEMPLADO 
Crédito: REZX2 imil entrada + par 

colas R$ 06o, (LIDA Ta 
arana corbermpladosj.com.br 

OPORTUNIDADES 

DECORAÇÃO LIV. JURÍDICO 
(Sebo) Pça dedo Mesas 19 

Artes é Antiguidades ** abadia 

Disco Pote * *. Quusicdieos pintores 

PEreDrSdhos, Errprsiiniros, ALTOpELA, 

objetos ane, antiguidades, porco 

lanas êustquiias, puetaria, Mera, ve- 

tégios, Ábendamas dimbeilio e es 

eritório no Jardin, E/ea marca 

cla Pago à vista (| iam Aa 

GALE RIA(OF 
CUTE de RT 

(11) 99603-3292 

PROCURO 
Murer pf relaciõreamenio sino. De 
5% a Bsanos EL Ia ToTA DT 

PUBLICAÇÃO À SEMASA 
ANOS VITOR JARCHMA forma: prá 
hhco que requerer zo SEMASA n 

ALTORAZAÇÃO AMBLENTAL PARA 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 
AnSv para Rus Pace Nunes, ES, 
conforme Propesso Bembientad no 
DaADAz a. E dechira abero n 
prazo-da SO dias para mesmifasta- 

ão estrita, endereçada an SE 
MEGA 

PUBLICAÇÃO À SEMASA 
PAULO SERIGHO PAM MAMBO hor 

nã público que tequereu ao BE- 
MESA a ALTO RAÇÃO AMMBIEM- 

TAL PARA SUPRESSÃO DE VEGE 
TRAÇÃO - ARS para ia ARA, Ea, 
comiforme Propésco doribietod mf 
DIA MZ, E declara aberto à 
prazo de J0 dias pará manifesta 

(ão espia, enderagada nú SE- 

MAÇA 

VIP 

TÓRIAÇÃO AMEENTAL PARA SH 
PRESSAO DE VEGETAÇÃO - ARS 
para a Rua Vrtúria Régia, OE, 

conforta Processo Am bigarial Br 

GAS LP e cedarm abeo o 
prazo de 30 dis para inanifesta- 

qão escrita, endereçada nn SE- 
MANSA 

PUBLI À SEMASA 
EVERSDN BOMERO PINTO torna 
púbiço que requereu ao SEMASA 
& AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA 
ETERVENÇÃO EM AREA DE PRE- 
SERVAÇÃO PERMANENTE - AAI- 
APP para a Avonkia das Nações, 
125, Dónifontea Psnceama fibia- 

tal nº IMP, UEL, E deciam 
aberlo-d prazé de 30 dias para 

macsfeshaçõo escrita, endeseçada 

ao SEMA. 

PUBLICAÇÃO A SEMASA 
EVERSOM HOMERO PINTO qorna 
púbiço que requereu an SEMAGA 

a AUTORIZAÇÃO AMEIREMTAL PARA 
BITEAVENÇÃO EM AREA DE PRE- 
SERVAÇÃO PERMANENTE - Adl- 
APP parm a fvankla das Nações, 

05, conforme Processo Ambiem 

tal nº 520, 2021. E deriara 
aberto o prasoede 0 cias para 
mesifestação escrita, erneseçada 

no SEMMASA 

dy 14 de Desemboo, 3.200 aréá 

aDD0m?, maquina de var recado 
eltrador/compressnr/ gerados. 
hdimcIcalaa está ro cons Baos, 
Fácil acesso Rod Anhanguem 

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE 

DATA 1º LEILÃO 23/11/21 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 25/11/21 AS 10H00 | 

ção de Mega Her, técnica mjetá elda grande aço digno. caminho 
q elite Eloa, ert L A DARIE-BOT O turiíiéo. T/12p0a727-1122/ 

(Ziaarel-Z2a0 

CAPITAL DE GIRO DE 
100.000 À 1 MILHÃO 
Garantia imobiiãca, Françiamen- 
tó -Blá 240 rrasãs, Todos bancos. 
Manorea faces (11) RBS 12 

CLÍNICA MÉDICA VENDO 
E Eul de SE To. MB Min Com 
aultísios aquigados py divoraas 

especialichands, (1 DRE O RASA 

DECORAÇÃO COM LIVROS 
2 py R$5. Los. CD, WTI e cuco 
vária! Geno) Pça lodo Mlgrdes 140) 

RED War LINDAS GAROTAS 
Maciudo Mesa 440F-2559-4200 CONSULTORIA 

50 9001 17DI5PEGP-N 
enats) 15 BELGAS 

FÁBRICA DE 
ENTOS 

vendo. Tata (41) GORIT-EARO 

TRARESTI Ef LOCAL VEM 
heatar asia qónl. 10 G5484-Z0TE, 

LúiA PRODUTOS MATURAIS 
vendi ponto, motivo dognça, re- 

cêm ipaup., 2 Les tips TA 

5820 zap PETES-201L Antônio 
MOTORISTA ATENDE + 
3h vagas - Salário RÉZ.246.40 
TD - esista Ex. CabapiD Corso 

ASSESSORIA branap oletho q the Femuin bi 
POOL nbec Bites nas da cidades (7 

EMPRESARIAL VENDE | momei, Conhec. aplicativo, ipogi 
maps, mare! Comparecer Fefn 

checa 10L Jompua, às Dhacirazer 

doc pessnãs p/ preencher ficha] 

Fábrica de Esquades de djumnio, 

PRC E padres em Rúrianópohs - o 

Et SED ESEC GOES 

LEILÃO DE IMÓVEIS EM 
POÇOS DE CALDAS/MG 

COMPLEXO INDUSTRIAL C/ 7.965M? 
DE CONSTR., C/ PRÉDIO DE 03 PAVS,, 
GALPÃO E SALAS, terreno c/ 203.280m”. 

INICIAL RS 30.000.000,00 

IMÓVEL €/ 03 EDIFIC,, GALPÃO, 02 

ESTACIONAMENTOS, GUARITA E CASA €/ 
4,924M? DE CONSTR,, terreno c/ 5.674m? Centro. 

INICIAL R$ 10.240.094,00 

telloesiudiciaisma.combr | 0800-707-9339 

2 bradesco 

vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leitosro Oficial inscrito na JUGEMA sob nº 12/06 e JUCESP som 
nP 1DB6, faz saber, através do presente Edital, que devidamente gutórizado pelo Banco Bradesco S.Á, inserito 

no CNPJ sob nº 60.745.5480001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2 do imóvel abaixo descrito, mas 
datas, hora e boca inlracitácõos, na forma da Lei 2514/07, Logal da realização do leilão: somente onze via 

wear lellaovipoom.be. Localização do imóvel São Paulo - SR Baimo Santana. Rua Pedro Doll, 531, Ap. 22, no 
E andar cu 3º pas do Ed, Maison WAmancy, Área prv 146,27me, com direito 4-2 vagas indeterminadas para 
veiculos de passeio, auxiliados por manobrista Matr. 85.696 do 3º Bl local Obs Consta sobre à imúvel 

Ação de Execução de Debitos Fiscais referente a Débitos de IPTU (Dábiios de IPTU se encontram ajuizados 
omite Ação de Execução Fiscal processo nº 15B7256-23.202%.8.26.0090 da Vara das Execuções Fiscais 

iHunicipais da São Paulo - SP, cs quais serão da raspongabiidade do vendedor o seu pagamento, bem como 
[2 baxa da respectiva ação, Caso haja & exercicio de direito de preferência, 05 débitos e a Baixa da respectiva 

ação, serão de exclusiva respongabdciade do ex-frducianie. Ciupado. (AF) 1º Leilão: 28/1/2021, ds 10:00h. 

Lança minimo: R$ 1,8807698 2º Leilão: 260112021, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 600,000,00 icaso 
não seja amémiuatado no 9º leilão, Condição de pagamento: 4 vista, mais comissão de 5% ao Leiimsiro 

[Da participação on-line: O Iinteresaado deverá efetuaro cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até | hora da 
panticedência dó evento, O Fusca será comunicado das datas, horários é local de realização dos leilões, para 

no caso da interesse, exercer 0 direto de preferência na aquelção do Imóvel, peso valor da divida, ecrescada dos 

encargos e despesas, na forma estabolecida no paragralo 2-8 do arigo 27 da lei 2514/87, inciuido pela bei 13,465 
de TVDNSDIT. Os interessados devem consular as condições de pagamento e venda dos imúmers disponiveis nos 

aites: me bradesco com.br e amy ledaceip com.br. Para mais informações - tel: 0800 717 8888 ou 11-3093- 
Sobe, Videnta de Pao Albuquerque Costa Filho - Leitáero Oficial JUGEMA nº 123/06 é JUCESP nº 10H. 
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CULTURAS: COMPORTAMENTO qui 

3 Streaming. Mundo do game League 

of Legends vira série. (5 HQ. A realidade 

dos seringueiros em Mapinguar” 

| Cinema. Com Rodrigo Santoro, 

“ Prisioneiros' mostra escravidão atual 

CONHEÇA A COLEÇÃO 

ALIEN ARRUDA/!NETFL 1x 



Cabo de guerra 
Carlos Lupi, presidente do 
PD'T,passou o dia ontem fazen- 
do reuniões políticas. Pediu a 
deputados para votarem contra 
a PEC dos precatórios, prevista 
para ser discutida em segundo 
turno hoje na Câmara. 

A crise na legenda chegou ao 
ponto de Ciro Gomes suspen- 
der sua campanha de pre-candi- 
dato à Presidência — após mais 
da metade da bancada votar a 
favor da PEC. 

Cri egos € troianos 
A possivel entrada na arena po- 
lítica de ex-procuradores da La- 
va Jato em Curitiba - Diogo 
Castor de Mattos e Carlos 
Fernando dos Santos Lima +, 
na esteira das prováveis candi- 
daturas de Deltan Dallagnol e 
Sergio Moro em 2022, estã 
dando o que falar. 

Noscirculos de advogados criti- 
cos à força tarefa não se fala de 
outra coisa, 

Mais Paulo Freire 
O Ttaú Cultural decidiu prorro- 
gar a data de encerramento da 
Ocupação Paulo Freire até 30 
de janeiro do ano que vem. 
Quer atender o público presen- 
cial, que tem gerado longas fi- 
las aos finais de semana, A Ocu- 
pação estã em cartaz desde dia 
18 de setembro - véspera do 
centenário de nascimento do 

educador. 

Mais Lygia Clark 
Sucesso no Rio, a exposição Lj 
gia Clark (1920-1988) 100 anos 
seráaberta na Pinakotheke Cul- 
tural São Paulo, no dia 15. Max 

Perlingeiro selecionou cerca 
dei00 trabalhos da artista, qua- 
se todos inéditos. Entre eles, a 
coleção de Bichos pertencente 
ao crítico inglês Guy Brett, 
grande amigo de Lvgia. 

* COMPORTAME 

CAMINHO ACERTADO 
A Netflix vai participar da 
edição brasileira deste ano 
da Comic Con Experience, 
nos dias 4 e 5 de dezembro, 

conforme adiantou o blog 
da coluna. À plataforma - 

uma das mais esperadas pe- 
los fãs — já realizou painéis 
em outras edições da feira 
com participação de artis- 

tas como Will Smith e 
Terry Crews. 

VOLTA DAS PICK-UPS 
Alok será a atração principal 
do aniversário de 40 anos do 
empresário Michael Soares, 
sócio de uma empresa espe- 
cializada em gestão tributá- 
ria. A festa, que acontece ho- 
je em Porto Alegre, vai mar- 
car o retorno do DJ aos even- 

tos no Brasil, 

ESTRELA 

Amanhã e quinta-feira, Tere- 

sa Fittipaldi faz sua primei- 
ra exposição de cerâmicas. 

Na loja Pinga, nos 
Jardins. 
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MARCELA PAES 
MARCELA PAESMDESTADAD COM 

PAULA BONELLI] 
PAULA BOMELLIRESTADAO SOM 

SOFIA PATSEH 
SOFIAPATSCHBESTADAD, COM 

ELOS INSTAGRAM 

FOTO HBO MAX 

tal, 

ps 

q a, 

í A 

geo a ne 

ad e 

POLAROID 

Sandy é q estrela do programa “Sandy+Chef”, da HBO Max - inspirado na 

versão americana Selena+Chef, apresentada por Selena Gomez. À cantora 

vai se aventurar na cozinha com a ajuda de chefs renomados, entre eles: Pao- 

la Carosella, Murakami, Lili Almeida, Thiago Castanho, Renata Vanzetto e 

João Diamante = além de convidados especiais, como seu pai, Xororó e o pri- 

mo, Marinho Lima, que aparecem na foto. Será lançado na quinta-feira. 

FOTOS DENISE ANDRADE ESTADÃO 

NA FRENTE 

Acontece hoje a pré-estreia 
3 do filme Curral, com direção 

de Marcelo Brennand e Tho- 

mas Aquino como protagonis- 
ta. No Petra Belas Artes. 

A Louis Vuitton arma brun- 

. j so. ch para celebrar collab de bol- 
sas com Vik Muniz, hoje, na 
Galeria Nara Roesler. E ama- 

4 nhã, o artista abre sua nova ex- 
posição Fotocubismo, também 
na galeria, nos Jardins. 

1. Maria Clara Costanza 

e Guilherme Nehemy na 

inauguração da Belizário 

Galeria, com a exposição 

“Lá Do Lugar Onde 

Moramos”, de 2. Maxim 

Malhado - na foto com 

Sonia Gomes. >. Eva 

Soban. 4. Gina Elimelek. 

Sábado, em Pinheiros. 

iabriel Wickbold lança o 
livro Brasileiros, com prefácio 
de Emicida e prólogo de Ru- 
bens Fernandes. Hoje, no Es- 
túdio Mula Preta, 

OS MENORES PREÇOS DO ANO 
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Maçã com 
balsâmico 

RM js um acompanha- 
E mento simples, 

| porém capaz de 
Mm cdarumtoquees- DE 
pecial aos assados — 
lombo de porco ou | 
frango são os melho- 1 
res parceiros, mas se 
você já está começando 
a pensar no fim de ano, 
as maçãs com balsâmico 
são Ótima companhia para 
otênder e o pernil. E receita 
para fazer em dez minutos, 
fácil, fácil, mas de sabor sur- 

preendente. € 

PATRÍCIA FERRAZEST ADÃO 

Ingredientes 
Para 4 porções 

(4 porções) 
— 4 maçãs vermelhas 
-2colheres de vinagre balsâmi- 
co 
— 4 xicara de água 
— 40g de manteiga 
- Pimenta-do-reino moida na 
hora a gosto 
—1 pitada de especiarias em pó 
misturadas (opcional): noz- 
moscada, cravo e gengibre 

Preparo 

Fácil. 10 minutos 

L. Lave e seque bem as maçãs. 
Descasque-ase corte-asemro- 

- E-mail: potriciocferrazm gmail.com; instagram: Mpatriciacferraz 

delas de espessura média. Tire 
omiolo- se não tiver o utensi- 

lo próprio, cave cuidadosa- 
mente com uma faquinha afia- 
da. 
2. Derreta a manteiga em uma 

frigideira, ponha as rodelas de 
maçã e refogue por um miru- 
to, virando com cuidado para 
não estragar as fatias. Acres- 
cente as especiarias (se for 
usar), o vinagre balsâmico e a 
água. 
3. Deixe cozinhar até amolecer 

(uns oito ou nove minutos). 

4. Sirva quente ou em tempera- 
tura ambiente, como acompa- 
nhamento de assados. 

É JORNALISTA COM PÓS-GRADUAÇÃO 
EM GASTRONOMIA. COZINHA 
E COME A TRABALHO HÁ 23 AMOS 

SBB. Peró Penceslau, Simido Castro e Elberto Amendola e TER. Padrica Ferras e QUA. Leandro Kamal, Boberto CaMatta e Mara Fernanda Rodrigues e QUI. Luis Fernando Verssimo, Luciana Gartim fquinzenal), Patrícia Ferraz o SEX. Marcelo Rubens Paivo byuimzenal), Gilberto AmendoLo 

.5AB, Sé qo Puigusto tguimzemal), Alte Ferraz, Suzana Bacelll, Renata Simões (guiimzanale Daniel Martina de Barros [quincenál! é DOM Leandro Karnal Luis Ferrando Veriisimo, Sérgio Augusto (Alkás, quinzenal) Ealbon Hatoum [rensali o Inácio de Loyola Brandão bquinzena] 

Streaming Animação 

Game League of Legends 
chega ao formato de série 

“Arcane', segundo Christian Linke, um de seus criadores, 

é a oportunidade de mostrar os sentimentos de personagens 

MARIANE MORISAWA 
ESPECIAL PARA O ESTADÃO 

A sigla mágica para séries e fil- 
mes hoje em dia é PI, proprieda- 
de intelectual. Ou seja, uma 
obra que já tenha muitos fãs e, 
por isso, mais chances de empla- 
car do que uma criação que nin- 
guém conhece. Hollywood está 
doida atrás de PI-e poucas pro- 
metem tanto quanto League of 
Legends (LOL), o game lança- 
do em 2009 que reúne diaria- 
mente 20 milhões de jogadores 
espalhados por 145 paises. 

Daia expectativa para a série 
Arcane, originada de League of 
Legends, que entrou no sába- 
do, 6, na Netflix, no mesmo dia 

da final do campeonato mun- 
dial de LOL. O game é o cam- 
peão dos eSports e lota arenas 
mundo afora. Em 2020, 08 fãs 

passaram 160 bilhões de horas 
jogando. E os videoclipes lan- 
çados no universo também 
têm milhões de visualizações 
no YouTube. 

“Nós, gamers, ficamos tanto 
tempo com esses persona- 

gens, nesses mundos, mas mes- 
mo assim não tivemos tantas 

oportunidades de explorar as 
histórias, as jornadas, como é 
sua vida cotidiana”, disse ao 

Estadão Christian Linke, cria- 

dor de Arcane com Alex Yee. 
“Uma série de animação, com 

imagens em alta resolução, é 
um sonho.” 

Feita pela companhia france- 
sa Fortiche, responsável pelos 
videoclipes de LOL, Arcane vai 

a Runeterra e oferece aos fãs 
do game uma exploração mais 
profunda de duas cidades: a ri- 
ca Piltover, em que a tecnolo- 
gia hextec democratiza a ma- 
gia, e a degradada Zaun, onde 

'Série tem imagens em alta resolução, é um sonho”, garante Linke 

uma droga transforma huma- 
nos em monstros, Seus perso- 
nagens principais são alguns 
dos campeões favoritos dos jo- 
gadores, como as irmãs Vi (voz 
original de Hailee Steinfeld e 
de Tatiana Keplmair na versão 
brasileira) e Jinx (Ella Pur- 
nell/Fernanda Bullara), os in- 
ventores Jayce (Kevin Alejan- 
drojFernando Mendonça) e 
Viktor (Harry Lloyd/André Ri- 
naldi) e Caitlyn (Katie 
Leung/Carina Eiras), que ten- 
ta fugir das garras de sua pode- 
rosa familia. 
“Nosso desejo era contar 

uma boa história, seja você ga- 
merounão” disse Linke, acres- 
centando que não dava para 
ser uma série incessante de lu- 
tas. À ideia ecra mostrar os sen- 
timentos dos personagens, 
quais seus desafios. 
A primeira temporada foi divi- 

dida em três fases, com três epi- 
sódios cada uma. À primeira 
parte, já no ar desde as 23 horas 
do sábado, 6, mostra a origem 

das irmãs Vi e Powder (o apeli- 
do de Jinx quando pequena), 
que vivem de pequenos roubos. 
O Ato 2 estreia sabado, 13, às 5h 

da manhã (horário do Brasil). e 
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Cinema Estreia 

“( Prisioneiros 

traz a escravidão 

da atualidade 
Filme que tem como 
protagonista Rodrigo 
Santoro e estreia nesta 
quarta na Netflix 
retrata a condição de 
40 milhões de pessoas 

Quarenta milhões de pessoas 
são vitimas do trabalho escra- 
vocontemporâneono mundo, 
segundo a Organização Inter- 
nacional do Trabalho (OIT). 
No Brasil, mais de s5 mil viti- 
mas foram resgatadas entre 
1995 e 2020, de acordo com o 
Radar da Subsecretaria de Ins- 
peção do Trabalho (SIT). 
Os trabalhadores liberta- 

dos são, em sua maioria, ho- 

mens de 184 44anos de idade, 
migrantes internos ou exter- 
nos, que deixaram suas casas 
paraa região de expansão agro- 
pecuária ou para grandes cen- 
tros urbanos, atraídos por fal- 
sas promessas de emprego e 
melhoria de vida, 

Essa é a história retratada 
em 7 Pristoneiros, filme da Net- 
flix que estreia nesta quinta- 
feira, 11. Estrelado por Rodri- 
go Santoro e Christian Malhei- 
ros, o longa é dirigido por Ale- 
xandre Moratto e produzido 
por Fernando Meirelles, 

Na trama, Malheiros inter- 

preta Mateus, um rapaz do in- 
terior de São Paulo com pou- 
cas perspectivas na vida, que 
aceita um trabalho na capital 
levado por um conhecido, jun- 
to com outros três rapazes, 
Ao chegar ao ferro-velho de 

Luca (Rodrigo Santoro), os 
quatro percebem que foram en- 
ganados e que têm “dívidas” 
com o patrão, como despesas 
inflacionadas com a moradia 

Mais do que denúncia de situação intolerável, filme é 

LUIZ ZANIN ORICCHIO 

es Pristonciros, de Alexan- 
| | dre Moratto, aborda 

“um assunto bastante 
incômodo e até certo ponto 
inacreditável = o trabalho es- 
cravo em pleno século 21, 

Pois é, pode ser inacredita- 
vel, mas existe. E foi vendo 

uma reportagem sobre um ca- 
sodestes, no Brasil, que Morat- 

que dividem,a comida, o trans- 

porte até lá e entendem que 
não vão ter salário. 

Então, Mateus é forçado a 

tomar a difícil decisão de tra- 
balhar para o homem que o es- 
cravizou ou arriscar seu futu- 
ro e ode sua familia. Segundo 
o diretor, o filme é fruto de 
muita pesquisa e, no elenco, 
um dos atores foi realmente 
vitima do tráfico de pessoas. 

“Refugiado da Bolívia, quan- 
do chegou a São Paulo, foi tran- 
cado em uma oficina de costura 
durante 6 meses. Tomaram to- 
da a documentação dele e fala- 
ram que, se ele saisse para de- 
nunciar, a polícia ia matá-lo. 
Fiz questão de contar a história 
dele para todo mundo ouvir & 
trazer essa autenticidade para 
o filme”, explicou Alexandre. 

No País, mais de 55 mil 
vitimas foram resgatadas 

entre 1995 e 2020, em 

sua maioria homens 

SÃO PAULO E A EXPLORAÇÃO. 

Apesar de o longa retratar so- 
mente a capital paulista como 
cenário da exploração, Moratto 
afirma que “toda sociedade do 
mundo foi construida através 

demãosexploradas, mãos escra- 
vizadas. Isso continua até hoje, 

só que, atualmente, não quere- 
mos encarar”. 

“Toda base do Pais é aescravi- 
dão. O Brasil não teria tido o ci- 
clodo pau-brasil, da cana, doou- 
ro, que foram a hase desses ci- 
clos econômicos, sem escravos. 
O Brasil está fundamentado em 
cima do trabalho escravo e conti- 
nua”, afirma, 
Fernando Meirelles destaca a 

relação dos protagonistas Luca 

to resolveu escrever e levar 
uma história sobre o tema ao 

cinema, 
A trama tem uma primeira 

camada bem simples e direta. 
Matheus (Christian Malhei- 
ros) é um rapaz do interior que 
vê pouca possibilidade de so- 
brevivência na terra natal. Re- 
solve aventurar-se em São Pau- 

lo, junto com alguns compa- 
nheiros. Um desses “recruta- 

dores” de mão de obra havia 
oferecido para levá-los à capi- 
tal, já com emprego garantido, 
E lá vão eles, em busca do pote 

Para Santoro, seu personagem é parte de uma estrutura perversa 

e Mateus para ilustrar a comple- 
xidade dessa exploração, uma 
vez que, no decorrer da narrati- 

va, O personagem de Christian 
acaba tendo a mesma trajetória 
de seu traficante. 
“Matheus representa uma he- 

rança colonial do nosso pais e a 
gente ainda não tocou nessa feri- 
da. Ele representa muito essa he- 
rança da pessoa que é sonhado- 

de ouro no fim do arco-íris, 
Chegando, são colocados 

num depósito de ferro-velho 
de propriedade de um certo Lu- 
ca (Rodrigo Santoro). Logo, a 
verdade se desvenda, e, ao per- 

ceber a roubada em que se me- 
teu, toda a energia de Matheus 
será encontrar uma saida - pa- 
ra si e seus companheiros. 

Ofilme é muito bem realiza- 
doe trabalha em registrorealis- 
ta. Em boa parte do tempo, o 
drama se mantém em um am- 

biente único - o mundo músti- 
co do ferro-velho, mostrando 

ra ecainesse lugar sendo obriga- 
do, humilhado, exposto a situa- 

ções de vida ou morte, tentando 
sobreviver dentro dessa engre- 
nagem”, diz Malheiros. 

Crator conta que o papel pro- 
porcionou a ele grandes refle- 
xões para além da desigualda- 
de: “Será que estou financian- 
do a escravidão moderna?”: 

“Sou outra pessoa depois desse 

o trabalho esgotante, a violên- 
cia, as péssimas condições de 
vida dos trabalhadores. 

Hã uma virada, porém, so- 

bre a qual convém não falar 
muito, mas que acrescenta no- 

va camada ao filme. Relacio- 
na-se com a dimensão do po- 
der, no caso encarnado por 
Luca, o todo-poderoso dono 
daquele sistema de explora- 
ção humana. 

Não se trata de fazer de Lu- 
ca um monstro impiedoso, 
mas de desenvolver, através 
de uma trama cada vez mais 

Rodrigo Santoro 

Ator vive no filme o dono do 

ferro-velho, Luca 

* Como foi viver um tra- 
ficante de pessoas? 
Este é um dos maiores 
aprendizados que já tive tra- 
balhando. De maneira ne- 
nhuma tentei procurar uma 
forma que o personagem 
encontrasse redenção, nada 
justifica o que ele faz, mas 
procurei humanizádo. 

Qual foi o seu maior 
desafio para compor o 
personagem? 

No meu trabalho de ator, 
eu me proponho a me expe- 
rimentar no lugar do outro 
e o outro não só estava dis- 
tante, como foi dificil não 

julgá-lo, não ficar com rai- 
va. Então, foi um trabalho 

doloroso, tive dificuldade 
em me reciclar internamen- 

te. Sim, é só um persona- 
gem, mas eu estava ali, me 

emprestando para aquilo. 
Mas, neste momento, eu 

fico feliz de ter feito, acho 
que valeu a pena. 

» Qual é a lição que po- 
demos tirar do filme? 
A gente está falando do tra- 
balho análogo à escravidão, 
mas, no fundo, estamos to- 

cando numa ferida muito 
profunda que é a desigualda- 
de social. Estamos levantan- 
do esse cenário terrível de 

violação grave dos direitos 
humanos e, ao mesmo tem- 
po, acho que a dor sai como 
um dilema moral, porque o 
filme toca nessa ferida. Gee. 

filme”, questiona. 
Rodrigo Santoro diz que o fil- 

me revela camadas de uma es- 
trutura de poder perversa e Lu- 
ca é parte dessa engrenagem. 
“O Luca é um explorador, mas é 

consciente das coisas terríveis 
que faz e não deixa de ser um 
sobrevivente, não deixa de ser 

um produto de um sistema desi- 
gual e excludente”, conclui. é 

sobre poder 
complexa, o antigo tema do po- 
der que corrompe. O filme tor- 
na-se então mais do que a de- 
núncia de uma situação intole- 
rável, Passa a ser uma espécie 
de alegoria sobre o poder e de 
como as pessoas a ele se sub- 
metem, tentando, por sua vez, 
exercer sobre os de baixo a 
mesma tirania de que é vitima 
pelos de cima. 

A estrutura da sociedade co- 

moum todo énaverdade o que 
se expõe no interior daquele 
microcosmoterrivel na perife- 
ria de São Paulo, é 
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Literatura Quadrinhos 

Romance gráfico recria cotidiano e 
conflitos de vilarejo de seringueiros 

FOTOS EDITORA FTD 

Obra narra a história Sabedoria 
de jovem que retorna Es “ada indígena é 

para a comunidade EEB 
ao senso 

em que nasceu e 7 ias 
se depara com ad 7 Nr 

realidade amazônica representado 
; pelo 

RPA Tia E protagonista 

ANDRÉ CÁCERES 

o Na trama, 

O filho de um lider seringuei- florestas são 
ro deixa sua comunidade no incendiadas 

interior do Acre e parte para por grileiros 
Rio Branco a fim de tentar a para 

sorte na cidade: o roteiro de desvalorizar 

muitas vidas reais é também a dy terrenos, 
premissa de Mapinguari az intimidar e 
(FTD), quadrinho de André Par] ar MIS A fazer com que 

Miranda e Gabriel Góes. À rece A s muro seringueiros 
obra recebeu o selo White Ra- a À e ) vendam suas 

vens 2021,honraria concedida é = NR -s o E propriedades 

pela Biblioteca Internacional 

da Juventude de Munique, 
que indica anualmente uma se- 

leção dos melhores livros para 
crianças e jovens publicados 

ao redor do mundo. 
Em Mapinguart, fica claro 

desde o início o conflito entre 
tradição e progresso, saberes 

ancestrais e tecnologia de pon- 
ta, floresta e cidade. José é o 
filho de seringueiro que, ao ir 
para o ambiente urbano, passa 
a trabalhar com a compra e 
venda de terras da comunida 
de em que nasceu. Ihudido pe- 
lo discurso de que ninguém é 
obrigado a vender sua terra € 
de que a transação pode se 
boa financeiramente para os 

proprietários, ele passa por 
uma grande transformação 
quando se vê obrigado a voltar 
para o vilarejo de sua infância 
quando seu pai adoece. 

DESCENTRALIZAR. Narrativas 

como essa, que sé passam nos 

rinções amazônicos, ainda têm 

pouca visibilidade para o públi- 
co dos grandes centros urba- 
os, [o por isso QLC, para O dl- 

tor André Miranda, desbravar 

esse cenário é fundamental pa- 

ra conhecer nosso próprio 
pais.“Acredito que a importân- 

cia é justamente a de descentra- 
lizaras narrativas que consumi- 

mos. Existem muitas boas his- 

tórias no Brasil, mas infeliz- 

mente a maioria das narrativas 

que acabam se tornando fil- 

mes e livros ainda se centra no 

eixo urbano do Pais.” 
Para o ilustrador Gabriel 

Góes, nascido em Brasília, hou- 
ve todo um processo de pesqui- 
sa para retratar uma comuni 

dade seringueira no interior 
Sra Mapinguari 

do Acre: “O que mais tive em ] 
mente na elaboração do Mapin- s j Sã Autores: Anibré 

guari foi a busca por uma at À Mirantia é Gabriel 
mosfera autenticamente brasi- Aa Bdes 

leira, elementos comuns não ia E 
só para quem vive na floresta, FF GR 

mas, também, em cenários ur , (MS E “AO 160 páginas 
banos. Detalhes agora invisi- Ê P da R$ 45 

Editora FT 

veis para nós, como o cafezi- 
nho, o filtro de barro e a nove- 

la, foram algumas das referên- 
cias mais significativas”, 
Oromance gráficotemapoio 

da ONG ambiental suiça 
VAN E, que forneceu um auxilio 
precioso para que a HQ pudes 

se reproduzir a essência de um 
cenário tão singular, “Eles aju 
daram na pesquisa fornecendo 
fotos, videos, entrevistas e in 

formações sobre os seringuei- 
TOS, Suas girias, costumes, ferra 
mentas, técnicas de extração 

da seringa, vegetação local emi 
nuciosos detalhes sobre a vida 

na floresta”, conta Góes. 

PESQUISA. Para compor a nar- 

rativa, Miranda também mes- 

clou pesquisa e experiência: 
“Algumas coisas tirei de vi- 
vências minhas, das vezes em 

que fui para a floresta ou de 

experiências pessoais que ca- 
biam dentro da narrativa”. 

Uma trama relevante, sobre a 

compra de lotes de terra, veio 

justamente de sua pesquisa. 
“OQ fato de os seringueiros 
não possuirem até hoje um di- 
reito mais concreto à posse 

da terra que ocupam e como 

isso os torna presas fáceis 

dos grileiros que chegam lhes 
oferecendo dinheiro vivo = al- 

go concreto — pelas terras, 
acabou se tornando o fão con- 

dutor da narrativa.” 

No entanto, para contar essa 

trama densa, Miranda e Góôes 

se apoiam em mitos, como o 

mapinguari, monstro protetor 

da floresta, e em elementos de 
fantasia. “A confusão entre rea- 

lidade e sonho, o delírio, é um 

assunto recorrente nos meus 

quadrinhos ea alternância sen 
sorial acabou se tornando uma 

das minhas mecânicas favori 
tas para se realizar em narrati- 
vas gráficas”, explica Góes. 
“No caso do Mapinguari, além 
de ser uma história sobre três 
gerações de uma família de se- 
ringueiros, também estamos 

falando sobre os monstros dos 

mitos e os da vida real.” 

Para Miranda, uma HQ a res- 

peito de uma comunidade ain- 
da pouco abordada pela cultu- 

ra pop brasileira é um indicati- 
vo do interesse crescente por 
novos pontos de vista. “Ape- 
sar do fortalecimento do con- 

servadorismo nos últimos 

anos, acredito que há no mun- 

do todo uma busca por maior 
representatividade das narrati- 

vas, um cuidado maior com co- 

mo representar minorias ou 

determinadas comunidades 

nas histórias. Infelizmente, na 

maioria das vezes, essas comu- 

nidades eram representadas 
e uma forma muito rasa, pre- 

concertuosa. Então para mim 
foi um desafio enorme e uma 

espécie de 'regra de ouro”, de 
escrever uma história sobre 

aquele lugar, para aquelas pes 
soas de uma forma mais apro- 
fundada, em que elas realmen 
te se vejam naqueles persona- 

gens, e não apenas como um 

autor que está abordando um 
lugar e sua cultura 'porque 

aquilo é curioso'” 
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Minduim Charles 1. Schulz 

NÃO FEECISA SER JEANS QUE TAL JEANS? APESTO QUE 
QUE ESTICAM NCVS VAMOS MATMELA, SA PGUTMEA, CONSEGUE 

TE |FAZER UM TRAJE DE PATINAÇÃO | 
DE JEAME LINDOS ELA É UMA HELE 

Escolhas dificeis go, ciente de que, agora, a | 
Data estelar: Lua Vazia à não ha melhor ou pior, ha 
partir das 14h52 HB apenas o possivel é a ne- 

ntre o abismo e a 
glória, entre o dese- 
jo ea obrigação, en- 
tre o nada e a eterni- 

dade; este é um momento 
de fortes emoções, de ten- 
sões supremas €, por 1880 
mesmo, de escolhas difi- 

ceis. 
Observa com realismo 

imparcial teus problemas 
e oportunidades, porque 
está tudo misturado no ce- 
nário atual, e joga teu jo- 

cessidade. 
Supre tuas reais necessi- 

dades dentro do possivel e 
não percas tempo te la- 
mentando pelo que te fal- 
ta, porque do ventre de 
tua carência surgirá o tem- 
po das provisões. 

Na elevação ou na deca- 
dência, essas condições 
são temporárias, te agarra 
ao permanente, à luz do 
teu coração, à Vida de to- 
das as vidas que te susten- 
ta e protege. é 

ÁRIES 21-3a 20-4 TOURO 21-43 205 
am | Porentreoabismoea | Aprudência não pode 
te glória transita sua alma O ser mais forte do que a 

neste momento tenso * vontade de sua alma se 

do destino, em que há tanta 
coisa em jogo e, ao mesmo tem- 
po, não se sente com essa hola 

aventurar, porque se assim for, 
você deixaria de evoluir. Partir 
para a aventura com cuidados 
prudentes, isso sim, mas dei- 

Recruta Zero Mart Walker 

RECEBI UM CARTÃO | 
Po z ERO. 

“SEM O SEU 
AMOR, SOU MAIS 

POBRE” | 

NA WEB Jogue às Cruzadas | doque o sudokyu toda. Não importa, só importa 
seguir em frente, só isso. 

CRUZADAS & SUDOKU ; : estadao.com.brielerizadas | estadao.com.brigisudoko 
xar de se aventurar, jamais! 

warn oguetal com.br E Revistas COMUETEL 

GÊMEOS 21-54 20-6 CÂNCER 21:84 21-7 mem oa. | arame unica! | 
“a | Osmomentos de O olhar e opinião das re | despidos | querido, eminglês 
fot apreensão são imprevisi- | 8E2 pessoas ao seu respeito | "| 

| veis, porque pode estar é algo que precisa ser | RA Eira, | 
tudo certo por aí, mas mesmo 
assim a alma ser tomada por sen- 
timentos estranhos e ela, com 
sua própria inteligência, con- 
cluir que algo errado acontece. 

valorizado, ainda que, do ponto 
de vista da modernidade, seja o 
que deveria ser desprezado. O 
olhar das outras pessoas é mui- 
to importante, valorize. 

LEÃO 2272228 VIRGEM 23-8 a 22-9 
4 | O cenário lhe apresenta Você não acostumou 

Rê muitas potencialidades, as pessõas com que se 
tantas que sua alma cor- “ | relaciona a expressar 

re o risco de se distrair com as seus sentimentos com transpa- 
novidades e, no fim, não conse- 
guir emplacar nenhuma, Escolha 

rência, por isso, provavelmen- 
te elas estranhem este momen- 

uma potencialidade e se foque to, em que sua alma precisa 
nela. É assim. manifestar fortes emoções. 

LIBRA 23-9 a 22-10 ESCORPIÃO 23105211 
| | Conforto e segurança, pj Tudomerece negocia- 
A apesar de serem essas See | ção, porque os interes- 

condições próprias de =" ses são divergentes, po- 
algo que se tenta evitar, a tal de 
zona de conforto, mesmo assim 

rém, no fundo, as pessoas sem- 

pre podem se entender em al- 
são necessárias, porque devez | gum lugar, porque há um ponto 
em quando a alma se sente em comum que as une, nem que 
exausta e precisa descansar. seja para perpetuar o conflito, 

SAGITÁRIO 2-na 21-12 CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 
A | Administre os recursos Deixar de tomar as ini- 

od) disponiveis da melhor Da ciativas pertinentes BANCO colageas — tosaju/s seapyp não — fia — ae/E 
“maneira possível para | “também é uma iniciati- 

garantir minima estabilidade e 
estabelecer uma previsão para 

va, sÓ que às avessas. Este mo- 
mento é propício para você co- 

Nivel Fácil 
age 

os próximos meses. Este é o locar o jogo em marcha, nem lelefoteolriste 
melhor momento para fazer que se) a para testar o alcance 

isso, ainda que dificil, de sua influência. Em frente. 
' BEGER E] — A jLe 

AQUÁRIO 21-13 19-2 PEIXES 20-22 20-3 
Sua alma precisa ter Paça a lista das pessoas 

R uma perspectiva mais 4) que se tornaram refe- 
realista e honesta do rência, porque o olhar 

que anda acontecendo e, para delas sobre sua vida pode ajudar 
isso, você há de transitar pelo você a fazer as devidas retifica- 
mesmo cenário de sempre, po- 
rém, observando com cuidado 
e atenção tudo que acontece. 

ções que se tornaram necessa- 
rias. Os relacionamentos são 

fundamentais. 
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QUADRINHOS 

a melhor de Calvin BuL Warterson 

[TN ÁVEJA, EU TROUXE 
Es CN UM SOMBRERO! 

| SO MBRERO? FICOU 
MALUCO?! GENTE BLASE 

O USA SOMBREROS! 
NINGUEM LISA 
SQManEnal 

FACHADA DA PRISÃO oNDE 
ESTAVA DETIDo, 

—— FoRA-DA-LEI 
ATUA “FoRA 
DA CAIXA”. 

BEM PENSADO 

“Existirá alguém 
tão esperto que 
aprenda pela 
experiência 
dos outros?” 
Voltaire 

LOGICA Nesta seção, todos os dias, um jogo diferente para você 

www. coquetel.com.br & Revistas COQUETEL 
Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque 3 (Sim) em todas as afirmações e 

complete com N (Não) às quadrinhos restantes (veja 0 exemplo), Para iss0, use sempre a lógica, 

Durante a viagem 
Durante uma viagem, Milton e outros dois ho- 

mens esqueceram cada qual um objeto dife- 
rente no hotel. Considerando as dicas, 

descubra o nome de cada viajante, o 

que esqueceu nohotel e quecidade 

estava visitando. 

| Óculos escuros 
Jean 

1. Umdos 
homens 

esqueceu o 

celular num 

hotel em 

Berlim. 

Lucas 

Milton 

Berlim 

2. Jean esqueceu 
seus óculos 

ESCUTOS NO 
hotel. 

3. Lucas esqueceu 
um objeto em 

Paris. 

tempos 

toda fe | Cirilo” 

dei nisso peida 

Edi a La are  PA | RES 

CULTURAS: COMPORTAMENTO 

Literatura Feira 

Editoras dão 50% de 
desconto na Festa 
do Livro da USP 

Realizada na Cidade 
Universitária até o 
início da pandemia, a 
feira será online e 
reunirá, até o dia 15, 
225 casas editoriais 

MARIA FERNANDA RODRIGUES 

Aguardada pelos leitores por 
causa das grandes promoções, 
a Festa do Livro da USP abriu 
ontem sua 23.” edição, Este é O 
segundo ano que ela está sendo 
realizada online por causa da 
pandemia da covid-19. Até o dia 
15, livros selecionados de 225 
editoras, entre lançamentos e 
fundo de catálogo, podem ser 
comprados com pelo menos 
s0% de desconto - essa Ea re- 
gra para poder participar do 
evento que, tradicionalmente, 
levavamultidões ao pátio da Pa- 
culdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas (FFLCH), 

na Cidade Universitária. 
A Edusp, a organizadora da 

feira, e demais editoras univer- 
sitárias estarão no evento ao 
lado de outras casas editoriais, 
de diferentes portes e gêneros. 
ATablae a Fósforo participam 
este ano pela primeira vez, À 
Companhia das Letras, que foi 

Como comprar 

a Para conferir os livros dispo- 
níveis na Festa da USP, basta 
entrar no site festadoli- 
vroedusp.com.br, escolher as 

editoras e fazer o download da 

Questões raciais 

no ano passado, volta agora. 
Participam, ainda, Todavia, 34, 
Huminuras, Boitempo, Dubli- 
nense, Grua, Nós, Edições 
Sesc, Lote 42, Letramento, Au- 

tonomia Literária, Planeta, Es- 

tação Liberdade, Expressão Po- 
pular, Autêntica, Global, Re- 
cord, Ediouro, Instituto Morei- 

ra Salles, Hedra, L&PM, Refor- 
matório, Taschen, Perspecti- 
va, Martins Fontes e Kalinka. 

Para crianças, destaque para 
a Pulo do Gato, Peirópolis, Bi- 
ruta, Brinque-Book, Ozé e Ale- 
tria, além das demais editoras 
que também publicam literatu- 
ra infantojuvenil. 

LEMIBSIBADESOA 

Participantes 

A Edusp, organizadora da 
feira, e demais editoras 

universitárias se unem a 

outras casas editoriais 

Na edição de 2020, primeira 
da pandemia, a Feira recebeu 
170 editoras e registrou 600 mil 
visitantes únicos no site, que 
apresentou instabilidade nas 
primeiras horas. Com a possibi- 
lidade de atender outras cida- 

des e Estados, as editoras viram 
as vendas aumentarem com re- 
lação a edições passadas.e 

lista dos livros que elas estão 
oferecendo no evento. Nela, é 

possível consultar o preço eo 
desconto. À venda dos livros é 

feita pela própria editora, por 
meio de seu e-commerce ou 

pela plataforma que ela indi- 
car em sua área no site da feira. 

Plataforma Ancestralidades, do Itaú Cultural, 
traz informações sobre herança cultural do Pais 

Oltaú Cultural lançou a plataforma Ancestralidades, que 
apresenta informações sobre as heranças culturais do Brasil 
pormeio de biografias etrajetórias, termos e conceitos, marcos 
históricos, narrativas e debates. Começa com a temática 

afro-brasileira. “A ideia de plataforma surgiu da necessidade de 
encontrar um espaço catalisador que pudesse fazer fluir 
conteúdos relativos às questões raciais”, conta Eduardo Saron, 
diretor do Itaú Cultural, é 

Versão literária 

Livro baseado em entrevistas com Richard 
Carpenter relembra sucessos com a irmã Karen 

Mais de 50 anos depois de We've Only Just Begun e Yester- 
day Once More, Richard Carpenter relembra a dupla com a ir- 
mã Karen que dominou as paradas, mas foi execrada pelos criti- 
cos. Agora, Richard contaa sua história em Carpenters: The Mu- 
sical Legacy, livro baseado em centenas de horas de entrevistas 
que deu aos autores Mike Cidoni Lennox e Chris May. &neureas 



PII TIRA 
VULIUNA 

Musica Lançamento 

Marcia Castro 

revive fase de 
ouro do axé com 

parcerias de peso 
Cantora baiana lança 
quinto álbum, que tem 
participação de nomes 
como Ivete Sangalo, 

Daniela Mercury e 
Margareth Menezes 

DANILO CASALETTI 

O maestro baiano Letieres Lei- 
te morto dia 27 de outubro, aos 

61 anos, vitima da covid-19, dis- 

se ao documentário Axé; Canto 

do Povo de um Lugar (2016, de 
Chico Kertész) que ninguém 

nunca vai apagar o fogão (a cha- 
ma) do axé music. 

Aquela altura, o gênero nasci- 
do nas ruas de Salvador nos 
anos de igão, que na década se- 
suinte se espalhou pelo Brasil, já 

havia perdido espaço para o ser- 
tanejo pop, o funk e, mais atual 
mente, a pisadinha, ou piseiro, 
que dominaram os primeiros lu 
gares entre os mais ouvidos nas 
plataformas de streaming. 

Entretanto, em seu estado 

bruto, ou misturado, o axé tem 
lugar afetivo na memória dos 
brasileiros e renasce a cada car- 
naval — isto é, fora de Salvador, 

pois lá se manteve acolhido. Ele 
também revive agora em Axé, 
quinto album da cantora baiana 
Marcia Castro, que acaba de ser 
lançado em formato digital, 

Além de celebrar o axé, o 
álbum coloca a música 

baiana de maneira mais 
profunda no trabalho dela 

Comiofaixas inéditas -o dis- 
co independente foi pensado 

para ser lançado no formato de 
vinil, o que ocorrerá em feverei- 

rode 2022-, Axé tem como ins- 

piraçãoa fase mais solar e criati- 

va do gênero, de bandas como 
Mel, Timbalada, Chiclete com 

Banana, entre outras. Um dos 

produtores do álbum é justa- 

mente Letieres, um dos mailo- 

res nomes da música baiana de 

todos os tempos, que dividiu.os 
trabalhos e arranjos com outro 

baiano, Lucas Santtana. À dire- 

ção artistica é de Marcus Preto. 
“Lenieres sempre esteve em 

meu radar. Ele faz tudo bem e 
sabe conectar universos diferen- 

tes”, lembra Marcia (a cantora 
conversou com o Estadão um 

dia antes de o maestro morrer). 
Já Santtana, que tocou com no- 

mes importantes do gênero, 
com o cantor e compositor Ge- 
rônimo e bandas do início do 
movimento, foi responsável pe- 
lo toque mais contemporâneo. 

INSPIRAÇÕES. O disco é aberto 
com o galope, inspirado nas 
músicas do Chiclete, Que Povo 
É Esse?, de Tenison Del Rey, 
Marcela Bellas e Paulo Vascon. 
Já Holograma, de Tiago Simões, 

é um samba-reggae com arran- 
josde sopros de Letieres. A can- 

tora Ivete Sangalo faz participa- 
ção especial. 

Outra convidada é Margareth 
Menezes em Arco-Tris do Amor, 

que ja havia sido lançada como 
single em 2020. Composta por 
Santtana, Fabio Alcantara e Ma- 

gary, a canção celebra a diversi- 
dade e traz na letra a giria baia- 
na do momento, “barril” - que 

sugere, em um dos seus signifi- 
cados, algo muito bom. 

Margareth, que sempre foi a 
voz do Bloco dos Mascarados, 
no qual o público gay se encon- 
tra, aconselhou uma mudança 
na letra da canção que fala de 
um “verão quase sem roupa” e, 
acerta altura, traziao verso “até 

Jesus nu viu”. “Ela me disse pa 
rachegar com um disco sem po- 
lêmica. Eu sou mãe lésbica e es: 
sa canção é essencial nos dias 

de hoje. E uma apoteose purpu 
rinada de carnaval. Temos de 

cantá-la com alegria, sem me 
do. Esse éum dos propósitos do 
trabalho”, afirma Marcia. 

CONVIDADOS, Um dos estra- 
nhos no ninho a princípio, mas 
muito bem integrado, é o rap- 
per Emicida, que assina letra € 
música da espiritual Ajuremar- 
se. “Uma faixa incrível. Ele jun- 

tousua história afrodescenden- 

te com nossa música afro-baia- 

na. Ficou linda”, avalia Marcia. 

Outro momento mais calmo 

é a balada Macapá, de Nando 
Reis.“Percebemos que todos 08 

discos de axé dos anos i99o têm 

uma balada romântica que se 

aproximava da MPE. Ivete teve 
o Herbert Vianna, a Daniela 

Mercuryo Chico César, ea gen- 
te foi de Nando”, diz a cantora, 

Em As Paulinas dos Jardins, de 

André Lima e Carlinhos Brown, 
Marcia divide os vocais com Da- 

niela Mercury, considerada a 
rainha do axé, e uma das respon- 
sáveis por trazer de vez para o 

sudeste o ritmo baiano. Foi a 

cantora que, em 1992, abalou li 

teralmente as estruturas do 

Masp, ao contagiar, em uma sex 
ta-feira, ao meio-dia, mais de 20 
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PEDRITA JUNCKES 

'Axé: Canto Do Povo De Um Lugar', com dez faixas inéditas, vai ganhar versão em vinil no ano que vem 

“Penso que faz até mais 
sentido esse disco ter 
sido lançado agora. Ele 
traz uma mensagem de 
otimismo, fé, esperança. 
Neste momento de 
retomada de vida, esse 
sentimento solar faz 
bem às pessoas” 

“Percebemos que todos 
os discos de axé dos 
anos 1990 têm uma 
balada romântica que 
se aproximava da MPB” 

a e Marcia Castro cantora 

mil pessoas na Paulista com a 
batucada de Swing da Cor. 

Com letra que traça um para- 

lelo entre Bahia e São Paulo fei- 

ta, obviamente, na época em 
que o disco foi gravado, parece 

anunciar novos tempos depois 
da tristeza por conta da pande- 

mia. “E um novo sino anuncia a 

alegria (oc) vamos nos encontrar 

na luz e no fim nada acabara.” 

“Faz até mais sentido esse dis- 
co ter sido lançado agora. Ele 
traz uma mensagem de otimis- 
mo, fé, esperança. Neste mo- 
mento de retomada de vida, es- 
se sentimento solar faz bem às 

pessoas que ainda estão muito 
fragilizadas”, conta Marcia. 

Orapper Hiran participa com 
um flow em Coladinha em Mim, 

uma das faixas que a cantora as 

sina como compositora ao lado 

de outros parceiros, assim co- 
mo faz em Namorar no Mar. 

Além de celebrar o axé, o ál- 
bum cumpre um desejo na cat- 

reira de Marcia, que começou 
com o elogiado Pecadinho, em 

2007, trabalho que tinha com- 
positores como Tom Zé e Zeca 

Baleiro, e que ficou mais associa- 
do ES uia Se CONVENCIONOU cha- 

mar de MPB, que trazia a músi- 
ca baiana de maneira mais pro- 
funda a seus trabalhos. 

“Treta (album anterior) é de 
música baiana eletrônica, futu- 
rista. Eu, cantora de MPB, 

com um trabalho assim, quer 
dizer, flopou. Houve um estra 
nhamento das pessoas. Ele 
tem seuvalor artístico, inclusi 

ve, é o mais autobiográfico 
que fiz, mas teve essa falha de 
comunicação”, diz. é 


