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Bolsonaro decide se 
filiar ao PL, do entraão 
Valdemar Costa Neto confirma ingresso do presidente, que era cortejado pelo PP 

Após dois anos sem vinculação partidária, o 

presidente Jalr Bolsonaro decidiu se filiar ao 

PL, pelo qual deve disputar a reeleição em 
2022. 0 presidente da sigla, o ex-deputado 

Valdemar Costa Neto, confirmou a informa- 

cão, antecipada por Lauro Jampim. À filiação 
está prevista para o dia 22. Bolsonaro vinha 
negociandocom PPe PL, ambosexpoentesdo 

Uma nova líder blogueira e pop 
Alice Pataxó, cujo discurso em Glasgow encantou a Nobel da Paz Malala Yousafzai, é uma jovem indigena que rompe barreiras: é ativista digital, 
bissexual, aspirante a advogada é fã de funk, À luta contra a homofobia e a defesa das terras nativas estão entre suas bandeiras. Página 14 

Centrão, Após o anúncio, o vereador Carlos 

Bolsonaro apagou tuíte sobre propina à Costa 
Neto, condenado por corrupção e lavagem de 
dinheiro no escândalo do mensalão. pigina 4 
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STF busca saída 
para evitar 
crise com 
o Congresso 
Para evitar desgaste com o Congresso, minis- 

tros do Supremo Tribunal Federal articulam 

uma saída que dê transparência ao orçamento 
Secreto, sem, mo entanto, suspender à CXECU- 

cão desses recursos, como determinou a mi- 
pistra Rosa Weber em liminar. Senadoe Câma- 
ra ped iram queo STF revogue decisão. PÁGIMA E 

Às vésperas do 
Enem, Inep chega 
a 37 demitidos 
Mais 35 servidores do Inep pediram exonera- 
cão coletiva, somando-se aos dois que haviam 
feito o mesmo na semana passada. Funcionári- 
os do instituto, que organiza o Enem, criticam 
agestão do presidente doórgão, Danilo Dupas, 
acusado de assédio moral. O cronograma das 
provas estã mantido paraosdias21 e 28. mama 

Bolsa tem maior 
queda acumulada 
entre pares globais 
Enquanto as bolsas nos EUA e na Europa, e até 

em países emergentes, siga pis crise 
sanitária, o Fhovespa acumula que dade 196% 

e em dólar, de 17,75% neste ano, informa Vitor 
na Costa. Incertezas fiscais e políticas, alta de 
juros e economia fraca fazem indice da B3 fi- 
car muito atrás dos de seus pares. PÁGINAS 

Amazônia sediará 
estudo ambicioso 
sobre clima e CO» 

Maior projeto para medir a resposta da Hores- 
ta à mudança climática, e ngavetado desde 

2014, Amazon Face será retomado com verba 

britânica, informa RAFAEL CFARCIA, PÁGINA 20 

PENSE GRANDE 

BNDES lança programa de eficiência 
energética na COPIO mama 

A truculência Nem a luz do 

do tratoraço de Sol desinfeta 
Arthur Lira emendas 
PÁGINAS PÁGINA 5 

TIL ELMO LYRA 

RODRIGO MAIA TEM ad 
Tecnologia 
digital contra 

a pobreza 
Pai à 

Defendo a decisão 
de Rosa Weber 
PAGINA 3 

Droga antitabagismo sob 
ameaça de faltar no Brasil 
Lotes de Champix foram retirados do mer- 

cado no exterior. Remédio não tem proble- 

mas no país, mas já começa a faltar. PÁGINAZ3 

São Paulo tem o primeiro dia 
sem morte por Covid 

Pela primeira vez desde o inicio da pandemia, 
o estado de São Paulo não registrou óbito; ou- 

tros sete estados não tiveram baixas, PÁgMAM 

BAIXE O APP E APROVEITE 
OS MENORES PREÇOS DO ANO 

NTREVISTA 

Querênics o 5G massivo” 

CHRISTIAN GEBARA 

Presidente da Vivo diz que fato de haver 

poucos celulares no Brasil aptos a rodar 

na nova rede 5G é um desafio, BhGINAIS 

Frota do BRT terá os ônibus 
alugados pagos pela prefeitura 
Novo modelo de pestão do BRT, que entra em 
operação no segundo semestre de 2022, custa- 

rá pelomenos R$ 150 milhões por ano. PAGINA 7 
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Opinião do GLOBO 

Os limites do 
combate do TSE 
à desinformação 
Tribunal adota medidas sensatas para 
2022, mas seu poder é insuficiente 
para coibir fake news no WhatsApp 

ão essenciais as medidas 
que o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) tem toma- 
da para combater a desin- 
formação nas eleições de 

2022, Pego de surpresa pela dissemi- 
nação de fake news em massa em 
2018, o tribunal se mostra agora dis- 
posto a não deixar que o ocamido se re- 
pita. Como afirmou ao GLOBO o mi- 
nistro Edson Fachin, que presidirá a 

Corte no início do ano que vem, a de- 
sinformação “tende a impactar de for- 
má muito negativa os ssos edeito- 
rais” por prejudicar odireito deescolha 
com base em fatos fidedignos. A dúvida 
é se o poder de que o TSE dispõe será 
cit pe para é ierteda a ari: 
E rg pc aperda de 

Fernando Fran- 
cischini PE verga PR). por ter espalhado 
mentiras sobre a urna eletrônica de- 
poisdo primeiro turno em 2018, trans- 
mite o recado certo: não serão tolera- 
das mais atitudes do tipo. Quem se me- 
terausar a internet para colocaro siste- 
ma eleitoral em questão —e, por tabe- 
la, a democracia em risco — será puni- 
do na mesma medida. 
O tribunal também informou que 

cobrará das grandes plataformas di- 

gitais políticas de conduta rígidas 
contra a disseminação de fake 
news, Noutra frente, deverá adotar 
medidas contra a estratégia de dis- 
paros em massa. No julgamento em 
outubra da campanha do presiden- 
te Jair Bolsonaro, a chapa dele foi 

absolvida, masa práticacondenada. 
É justamente nesse ponto que a in- 

vestida do TSE contra a desinforma- 
ção desperta ceticismo. Não apenas 
por causa da existência de uma rede 
social como Telegram, que permite 
a criação de grupos com até 200 mil 
integrantes e não tem representante 
que possa ser responsabilizado no 
Brasil. Mas sobretudo por causa da 
dificuldade intrinseca de controlar a 
rede mais se tea e mais usada para 
dissenai news: o WhatsApp. 
Reportagem do GLOBO descobriu 

pelo menos sete sites que continuam 
oferecendo o serviço de disparos em 
massa a preços convidativos (a partir 
de cinco centavos por conteúdo envia- 
doje fazem propaganda nas principais 
plataformas que dizem estar empe 
nhadasna ha contraadesiniormação. 
Não bolsonaristas têm usado a 
rmadalidade de espanha paradinis po: 
liticos, mas também candidatos de par- 

tidos de esquerda. 
As soluções para o problema do 

WihatsApp passam pelo Projeto de Lei 
das Fake News, aprovado no Senado e 
em debate na Câmara, sob a relatoria 
do deputado Orlando Silva (PCdo B- 
SP). Na primeira versão, o texto orde- 
nava o armazenamento par três meses 
dos dados sobre mensagens encarai- 
nhadas a mais de mil usuários, sem 
acesso ao conteúdo, apenas para facili- 
par une paço Apesar de não haver 
violação de sigilo, a ideia foi criticada 
pelas plataformas digitais. 
Na última versão, a proposta é mais 

cabe proibir aplicativos como o 
dear 1 snes mensagens 

um usuário. Dessa forma, 

su manteriam apenas a caracteristica 
de comunicação um a um e deixariam 
de poder ser usados comomeio de atin- 
gir milhares simultaneamente. Os gru- 
pos continuariam, mas neles também 
seria impossível encaminhar mensa- 
gens mais de uma vez. Nada assim ja- 
mais foi tentado em nenhum país, « 
rece uma saída radical se o objetivo é 
apenas coibir a desinformação. Mas a 
medida corresponde à missão declara- 
dado WhatsApp eseria maiseficaz que 
qualquer das iniciativas do TSE, 

Governo despreza o bem-sucedido 
Programa Nacional de Imunizações 
PNI está há quatro meses sem 
comando. Médico foi vetado por ter 

criticado cloroquina contra Covid 

LÁ 
indisfarçável o empenho do 
governo Bolsonaro para mi- 
nar a credibilidade que o 
Programa Nacional de Imu- 
nizações (PNI) construiu ao 

de quase cinco décadas, com re- 

ade reconhecidos mundialmente. 
Responsável pela vacinação contra a 
Covid-19, o PNI está hã quatro meses 

acéfalo, sinal da pouca importância da- 
da pelo ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, e pelo próprio governo, 
O PNI está sem titular desde 7 de ju- 

lho, quando a então coordenadora, 
Francieli Fantinato, pedin exoneração 
do cargo que ocupava desde 2019, Em 
depoimento à CPI da Covid, ela disse 
que um dos motivos de sua saída foi a 
politização da vacinação pelo presi- 
dente Jair Bolsonaro. “Quando o lider 
da nação não lala favorável [à vacina), 
minha opin ão pessoal é quei isso pode 
trazer prejuízos”, afirmou 
A politização não cessou. Nomea- 

do coordenador do PNI em outubro, 
o médico Ricardo Gurgel nem che- 
goua assumir O Ministério da Saúde 
não deu maiores explicações, mas 
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Gurgel disse acreditar que tenha sido 
vetado por criticar publicamente o 
uso da cloroquina no tratamento da 
Covid-19. Embora esteja comprova- 
do cientificamente que a droga não 
tem eficácia contra a doença e pode 
causar efeitos colaterais graves, ela é 
defendida com ardor por Bolsonaro. 
Não é a primeira vez que o minis- 

tério desconvoca alguém por razões 
ideológicas. Em maio, a infectolo- 
gista Luana Araújo, anunciada para 
a Secretaria Extraordinária de En- 
frentamento à Covid, foi dispensa- 
da dez dias depois sem explicações 
convincentes. Não foi dificil desco- 
briro motivo. Ela postara nas redes 
sociais críticas ao famigerado “tra- 
tamento precoce” ng inefi- 
cazes, a que se referiu como “curan- 
deirismo” e “vanguarda do atraso”, 
A sanha do governo contra a ciência 

produz si bizarras. Como a re- 
do ato de Bolsonaro que comn- 

cedeu a Ordem do Mérito Científico 
aos pesquisadores Marcus Lacerda e 
Adele Schwartz Benzaken. Lacerda é 
autor de um estudo que desaconselhao 

uso da cloroquina contra q Covid-19, 
Benzaken, quando esteve no Ministé- 
ria da Saúde, produziu uma cartilha 
para pessoas trans, O descahido cance- 
lamento da honraria à dupla levou 21 
cientistas a renunciar às condecora- 
ções. Em carta aberta, acusaram o go- 
vemo de perseguição aos cientistas. 
Criado em 1973, o PNI teve papel 

importantíssimo na erradicação e no 
controle de doenças no Brasil, O 
bem-sucedido histórico do programa 
demandaria mais atenção por parte 
do governo. Mas Bolsonaro prefere 
jogar contra, minando a confiança 
nas vacinas e dando mau exemplo 40 
não se imunizar. Felizmente, os nú- 
meros mostram que o brasileiro é re- 
sihente. A artilharia antivacina não 
tem acertado o alvo. Mais de 73% |á 
tomaram a primeira dose, e mais de 
56% estão completamente imuniza- 
das. Contudo ainda não se atingiu o 
percentual necessário para proteger 
a lação, ea ameaça negacionista 
Pre ser des red O governo 
deveria saber que ideologia e inépcia 
fazem mal ao Ministério da Saúde, 
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O tratoraço 
de Lira 

0) jogo pesado do presidente da Câmara, deputado Ar- 
thur Lira, marcou o dia de ontem, com ameaças de 

cortar o ponto das deputados faltosos, tentativa de anteci- 
par a sessão de votação sobrea PEC dos Precatórios para à 
noite, adiantando-se a uma possível decisão da ministra 
do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber sobre o 

rlamentares uspender o segundo turno 
end pesei afetam a Constituição. 
Oboato em Brasíliaéquea ministra játomou a deci- 

são deacatar o pedido deoposicionistas e que Lira de- 
sistiu de antecipar a votação tanto por falta de votos 
ques para tentar contorharo que seriauma decisão 
efinitiva que impediria a votação do segundo turno 

marcada para hoje de manhã, O presidente da Câma- 
ra demonstra, com a manobra abortada de tentar an- 

tecipara votação, a maneira truculenta com que usa à 
presidência para fazer valer seus interesses pessoais. 
Lira abriu mão, por falta de argumentos ou hábito de 

não dialogar, de se explicar à ministra Rosa Weber, que 
deu 24 horas para que demonstrasse que não feriu a 
Constituição com as manobras regimentais usadas na 
votação do primeiro turno, tais como permitir o voto de 
deputadosem licença, ou porqueestão em missão oficial 
no exterior, ou por estarem doentes, Ora, se estão licen- 
ciados, não podem votar, como é tradição no Congresso. 

Que, aliás, o bom senso recomenda. 
O pedido de audiência com o presidente do Supremo 

Tribunal Federal (STE), ministro Luiz Fux, que aconte- 
ceuna tarde deontem, foi mais uma ousadia de Lira, pois 

visava a constranger o presidente de outro Poder diante 
deumaação quetramitano STF contra suasdecisões, Se 
considera que a decisão da ministra Rosa Weber é uma 
intromissão no Poder Legislativo, como Lira acha que 
pe pressionar o ministro Luiz Fux “visitando-o” com 
ideres da Câmara e do Senado? 
Adiscussão no STF está muito grande, ea Corte 

tementedividida em arte tal doi 
ins comoa PEC dos Precatórios e as emendas do re- 

or. São duas ações distintas, sob a relatoria da mesma 
ministra Rosa Weber. À liminar para suspensão, por falta 
de transparência, das emendas do relator já está sendo 
analisada no plenáriovirtual, de hoje até amanhã. A para a 
suspensão do segundo turno da votação da PEC dos Preca- 
tórios deve ter uma decisão da relatora até esta manhã. 

É uma situação delicada, porque o depu- 
Deputado mostra tado Arthur Lira preside a Casa com agres- 

amaneira sividade, passa por cima do regimento in- 
truculenta — terno e faz interpretações descabidas que 

para conseguir 

fazer valer ser quando a Constituição é ofendida. Esta 
interesses pessoais é a decisão a tomar: se os ministros enten- 

dem que as mudanças de regimento ferem 
a Constituição, ou se simplesmente são questões inter- 
nas que devem ser resolvidas pelo Legislativo. 
São interpretações que Arthur Lira pa por um lado, 

e a minoria contesta, pois não quer ser esmagada pela 
maioria, ainda mais quando ela é formada por verbas se- 
cretas e argumentos falaciosos. Tudo isso transforma o 
controle da sociedade muito difícil. Ninguém sabe 
quem ganhou as verbas secretas, como ganhou e por que 
ganhou. Par exemplo, porque votou a favor do governo. 
AdivisãodoSTE petorna às decisões mais complexas, 

porque são apenas dez ministros, e O empate mantém a 
decisão que está sendo contestada. Somente no habeas 
corpus o empate favorece o réu. Em casos como os que es- 
tão em julgamento, o presidente do Supremo, no caso 
Luiz el ten pai votodeminerva, mas rara- 
mente isso acontece. Seria assumir sozinho uma decisão 

literalmente divide o plenário. 
Por fim, há um aspecto econômico fundamental embu- 

tido dentro dessei tio político, ai insegurança juridi- 
ca que afasta os investidores, não apenas os internacio- 
nais. Como algum deles vai investir num pais em que o go- 
vemo decide do nada que não vai mais pagar o que deve? 
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CARLOS 
ANDREAZ 

Esculachos 

R: Weber acertou ao suspender aexecu- 
ção da emenda do relator, fachada —pa- 

ra o exercicio do DEÇ amento secreto — em 

que a sociedade Bolsonaro/Lira se pactua. 
E cretinice falar, nesse caso, em interferência 

do Judiciáriono Legislativo; e aqui escreve duro 
critico dos arreganhos do Supremo legislador. 
Não desta vez. Desta vez, Weber exerceu o pa- 
pel de guarda da Constituição, em defesa do ar- 
ranjo — transparência, publicidade, moralida- 

de e impessoalidade — que dá higidez à coisa 
pública. Agiu contra a censura — censura ao ci- 
dadão — promovida pelo Parlamento; o co- 
mando autocrático da Casa do Povo de súbito 
avaliando que poderia manusear o Orçamento 
sem que a população pudesse ver. 

E paraisso que hãa Corte constitucional. Para 
promover o controle de constitucionalidade e 
afirmar que, na República, estar investido de 
poder não equivale a uma licença-arbitrarieda- 
de: como quando Luis Roberto Barroso obri- 

Rodrigo Pacheco a se comportar como pre- 
Didente do Senado e instaurar a CPI da Covid. 
Não foi intervenção, mas lembrança, em favor 

da democracia representativa, de que a Consti- 
tuição, apesar dos pachecos, estabelece o Legis- 
lativo mei Poder tsdepender te. j 

Acertou Barroso então. Acerta Weber agora; 

aaexposição dafiguraa que se submete o se- 
a Márcio Pita olatiegeradaio Orçamen- 
to de 2021, cuja função aceitou tomar alcova 

para campanha eleitoral de patota. 
O Parlamento é Poder autônomo, mas sua au- 

tonomia, apesar dos bittares, nãosignifica inde- 
pendência das princípios constitucionais. A 
não ser que estejamos de acordo com a possibi- 
lidade de o Legislativo, em conluio com o Exe- 
cutivo, forjar um modo discricionário de con- 
trole e execução do Orçamento da União cuja 
natureza consistana falta de transparência para 
adistribuição de bilhões a aliados de ocasião. 

Isso é o próprio descumprimento de pre- 
ceito fundamental —um esculacho à Cons- 
tituição aplicado com objetivo de aprovar 
uma emenda... à Constituição. 

Diga-se —sobre interferência de Poder em 
outro — que, E UA este artigo era escri- 
to, estava ainda de pé a agenda em que Luiz 
Fuxse reuniria, para tratar da liminar de We- 

ber, com Arthur Lira, parte interessada, O 

próprio gestor do orçamento secreto, um dia 

se ARTIGO 

antes de o plenário do STE votar a matéria, 
Espero que o presidente do Supremo, evitan- 
do o lugar de suspeição com que contamina- 
riao tribunal, tenha cancelado o convescote. 

Seria esculhambação excessiva até para os 
seus padrões. 
Não estamos no Império, apesar dos huxes e 

da maneira como o autocrata Lira sacrifica o 
processo legislativo, A isso também, embora 
nãodiretamente, reagiu Weber, talvez já anteci- 

pando posição sobre as mandados de segurar 
ca que pedem a anulação da sessão que aprovou 
a PEC dos Precatórios em primeiro tumo. Que 
se botem às meios do presidente da Câmara ao 
sol; inclusive para que compreendamos à que 
custo —dedinheiro público -—otrator tão facil 
menteopera, com parca resistência, a fraude ao 

regimento da Casa, 
Muito mais grave que a licença oportunista 

para que deputados licenciados votassem re- 
motamente foi o que Lira fez ao achincalhar a 
estrutura da emenda aglutinativa. Um presi- 
dente da Câmara que — em prol de seus com- 
promissos — move-se degrad: as regras da 
Casa que dirige. Também aí se explica a funda- 
mentação da sociedade com Bolsonaro: o de- 
putado despreza a democracia representativa 
tanto ou mais que presidente da República. 
O episódia esclarece que a blitz pela PEC dos 

Precatórios nunca foi por abrir fundos ao novo 
Bolsa Família. Sempre foi —manipulando aur- 
gência da miséria — por mais espaço ao livre 
fumo do orçamento secretono anoeleitoral. Ou 

a 

se teriam cortado... emendas. Não. E eis o que 
temos, afinal: em busca de convencer parla- 

mentares a votar por um projeto que, como fi- 

nalidade, dar-lhes-ia mais emendas em 2022, 
aferece-lhes mais emendas em 2021. 
A ver como a Câmara — a se confirmar à 

esvaziamento da ferramenta de diplomacia 
de Lira —tratará a PEC em segundo tumo. 
Weber pode ter ajudado Pacheco a não preci- 

sar demonstrar seu apreço pelo orçamento se- 
creto; um presidente do Congresso que cogi 
levar uma PEC, logo essa, diretamente ao ple- 
nário. Seria. esta a contribuição do novo Jusceli- 

no —cujo amor pelas emendas do relator tam- 
bém merece exame —ao conjunto de assaltos 
formais com que o tanque que preside a Câma- 
ratem dilapidadoo rito legislativo: a um projeto 

constitucionalmente viciado no conteúdo, que 
retende incorporar à Constituição a pedalada 

Encadigae e Ate irei Dilma Rous- 
seff, Pacheco somaria a doença de suprimir o 
debate da Comissão de Constituição e Justiça 
do Senado. 

E por que considera fugir da CC]? Para driblar 

outra doença. Para driblar — com uma doença 
— gqutra doença. Porque a comissão é presidida 
por Davi Alcolumbre: que poderia obistar o an- 
damento da PEC — como faz coma sabatina de 
André Mendonça — não pela virtude de lhe 
questionar a constitucionalidade, mas para 
atrapalhar o governo que lhe tirou os acessos 
ao... orçamento secreto, É circular a história de 

Por que defendo a decisão da ministra Rosa Weber 

RODRIGO MAIA 

decisão da ministra Rosa Weber que deter- 

minou a aj Gig do “orçame nto SEcTEe- 

to" e a adoção de medidas de transparência 
tem gerado controvérsia, Lideranças parla- 
mentares ligadas ao governo falam em crise 
como Supremo Tribunal Federal (STE). A de- 
cisão, contudo, limita-se a dar fiel cumpri- 
mento a uma regra aprovada pelo próprio 
Congresso em reformas recentes. Não pode 
ser interpretada como uma interlerência na 
autonomia do Legislativo. 
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

de 2014 já consagrava o caráter impositivodas 

emendas individuais. A emenda nº 86/2015 
constitucionalizou o “princípioda execução 
egquitativa”, reafirmado na emenda nº 100/ 
2019. Segundo esse princípio, o governo deve 
observar critérios objetivos e imparciais na 
execução do Orçamento, e as emendas apre- 
sentadas devem ser tratadas de forma igualitá- 

riae impessoal. Portanto o próprio Congresso 
aprovou (nesta legislatura) norma que proibe 
ouso das emendas como ferramenta de gestão 

de coalizão parlamentar. 
Podemos discutir, no mérito, se é bom ou 

ruim que, num sistema presidencialista com 
tantos partidos. o poverno passa lançar mão 
das emendas como forma de construir sua ha- 
se. Mas esse debate já ocorreu, e uma decisão 
clara foi tomada. Não podemos fechar os 

alhos: o modelo instaurado pelo “orçamento 
secreto” não se coaduna com a Constituição, 
com “critérios objetivos e imparciais”, com 

“tratamento igualitário” de parlamentares. 
Não se trata aqui de uma crítica indiscrimi- 

nada às emendas individuais ou à busca dos 
parlamentares PIE mais recursos pira cias Esta- 

dose regiões que representam, uma luta legiti- 
ma. O modelo urdido pelas lideranças gover- 
pistas, contude, pretende lançar esse jogo fora 
dos limites constitucionais. Se o Congresso en- 
tende que precisa ter mais peso no Orçamen- 

to, deve defenderaberta- 
Se o Congresso mente isso, aumentan- 

entende que do o volume de recursos 
precisa ter que serão alocados dire- 
mais peso no tamente por decisão le- 
Orçamento, gislativa. Às emendas, 

deve defender porém, devem ser em- 
abertamente pregadas de forma obje- 
isso tiva, impessoal e equita- 

tiva, à menos que a 
Constituição seja modificada. Por que a regra 
quevaleu para o governo do PT não pode valer 
para o governo Bolsonaro, que se elegeu com 

umacrítica contumaz ao “toma lá dá cá”? 
A questão da transparência é outro grande 

problema. Ocultar os “congressistas reque- 

rentes da despesa” produz um quadro pior do 
aquele que e nha antes de 2Éiá Naqueles 
tempos. era possível identificar e tematizar o 
tratamento diferenciado conferido aos parla- 
mentares. Sabia-se quem estava recebendo, 
quanto, quandoe para quê. Agora, nem isso, O 
STE não pode controlar o mérito das emendas 

parlamentares e das alocações orçamentárias, 
mas pode (e deve) Fiscalizar o procedimento 
orçamentário, O Congresso deve satisfação 

Send sem transparência, não 

á controle político pelas umas. 
O orçamento secreto” gera, ainda, dois efei- 

tos colaterais. Primeiro, diante da elevada rigi- 

dez orçamentária, com despesas discricioná- 
rias abaixo de 7% do total, o abuso das emen- 
das de relator desorganizaos 7 estru- 
turais de políticas públicas ao disputar recur- 
sos com eles. Num momento em que essas po- 
líticassãocentrais paraa rede de proteção soci- 
ale para a retomada da economia, temos de 
privilegiar iniciativas que pensam de forma 
sistêmica o pais. Segundo, com a proximidade 
das eleições, o acesso aos recursos do “orça- 
mento secreto” gera uma vantagem competi- 
tiva para os beneficiados. Em nosso modelo 
eleitoral, políticos da mesma sigla acabam 
competindo entre si. Por isso, a cooptação de 

apoio no varejo. com base nas emendas de re- 
atoreâmargem da ação delideranças partidá- 
rias, estimula o racha em partidos outrora dis- 
ciplinados. 
Seo STF referendar a cautelar, assegurará a 

observância de regra duas vezes aprovada pela 
Congresso, destinada a fomentar uma política 
parlamentar trans te e impessoal. Ela po- 
deser alterada no futuro, mas, enquantoestiver 
notexto da Constituição, ninguém pode acusar 
o Tribunal de invadir o espaço do Legislativo. 

se Rodrigo Maia é deputado federa 
(sem parbdo-R) 
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A digitalização 
do combate 
à pobreza 

U m pais tão desigual quanto o Brasil 
não pode se contentar apenas com 

iniciativas pontuais de distribuição da ri- 
queza. Ações limitadas podem melhorar 
a sono de quem as pratica, mas, enquan- 
tosodiedade, a Única maneira de comba- 
tera pobreza é por meio do esforço cole- 
tivo. Precisamos superar a pobreza em 
escala. Para tanto, devemos enfrentá-la 
também de furma F Parece 
contraditório, mas não é, Essa combi- 
nação entre ação geral e individuali- 
zada é justamente uma das grandes 
novidades da era digital. 
Gigantes como Google, Facehook, 

Amazon e Netflix descobriram e aperfei- 
coaram essa fórmula há muito tempo. 

Por meio de algoritmos, essas empresas 
estudam os gostos e comportamentos de 
cada um dos usuários e lhes oferecem 
produtos e anúncios personalizados, 

Ora, por que não levar esse conhecimen- 
to à favela, para ajudar quem está na li- 
nha de frente do combate à miséria? 

É o que estamos tentando fazer. Na se- 
mana em que comemoramos o Dia da 
Favela, a Gerando Falcões anunciou a 

criação do programa Decolagem, com 

Dre berro indi de cxinitraçdo de 
trilhas individuais de superação da po- 
breza O programa, dirigido pela Nina 

Rentel, é fruto de uma parceria coma Ac- 
centure, representada por Leonardo Fra- 
mil, CEO para a América Latina, um li- 

der quenuncadeuas costas paraa favela. 
Trata-se daempresamaisbem preparada 
paraajudar a favela nessa Missão X. Con- 

tamos também com um 
read aporte da Fundação Le- 

dedica mann, de Jorge Panlo 
construção de Lemann, que me apoia 
algoritmos que desde quando eu não ti- 

Pemtam nha recursos nem para 
pagar o aluguel da sede 
da Gerando Falcões. 

das favelas O Decolagem reúne 

engenheiros e proranciiáçes focados 
na construção de algoritmos que permi- 
tam organizar os dados dos moradores 

das favelas. Queremos colocar nas mãos 
do terceiro setor o melhor da tecnologia 
de predição, análise comportamental e 
prio já amplamente usada pe- 
gigantes do Vale do Silício. 
O programa-piloto reunirá, por en- 

quanto, de 500 familias. Nosso ob- 

jetivo é mapear as vulnerabilidades de 
cada uma delas. Queremos entender 
também suas perspectivas, para aju- 

dá-las a aproveitar as oportunidades, 
Por fim, esperamos identificar ante- 
cipadamente situações e 
empurrar novamente essas familias 
para a pobreza extrema. 
O combate à pobreza no Brasil ainda é 

analógico, Pensamos em grandes pro- 
gramas sociais de transferência de renda 
— que são necessários, é claro, especial 
mente em momentos de crise aguda co- 
mo à que atravessamos —, mas deixa- 

mos de refletir sobreum programada era 
digital. Ou nos contentaremos com mo- 
delos do século passado? 
Contamos hoje com ferramentas que 

permitem combater a miséria e a desi- 
gualdade de maneira muito mais asserti- 
va, com base num universo de dados ini- 

maginável até pouco tempo atrás. Preci- 
samos ampliar, sim, nossas iniciativas, 
mas precisamos, sobretudo, de um salto 
qualitativo de eficiência. 
Na Gerando Falcões, trabalhamos 

para derrubar muros e construir pon- 
tes. O programa Decolagem é mais 

uma dessas pontes, desta vez entre a 
favela e o universo dos algoritmos e da 
tecnologia digital. Juntar criativos, en- 
genheiros e ar Sipiaçir sociais 
pode acelerar o futuro O povo da fave- 
lamerece vera ciência de foguete apli- 
cada no combate à pobreza. 
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AO CENTRÃO 
Bolsonaro dribla PP e 
decide ingressar no PL 
JUSSARA SOARES, EVANDRO EBÓLI, 

BRUNO GOES E DANIEL GULLINO 
painiceDasbta cao br 

bhagitiá 

pús dois anos sem filiação 
partidária desde que dei- 

xou o PSL e em meio a nego- 

ciações avançadas com o PP, 

o presidente Jair Bolsonaro 

decidiu ingressar no PL, ou 

tro expoente do Centrão, pa- 

ra concorrer à reeleição no 
ano que vem. A escolha, an- 

tecipada pelo colunista Lau- 

ro Jardim, do GLOBO, marca 

uma mudanç ade estratégia 

em relação à campanha de 

2018 — agora, O chefe do 

Executivo terá à disposição 
uma legenda que vai lhe ga- 

rantir tempo expressivo de 

TV e recursos do fundo elei- 
toral para adisputa de 2022 

O FL é presidido pelo Ex 

deputado Valdemar Costa 

Neto, que chegou a ser preso 
no escândalo do mensalão. 

Ontem, em áudio distribui 

do pelo WhatsApp, o dirigen- 
te comemorou o futuro in- 
gresso de Bolsonaro na sigla 

Depois de ser eleito com 

um discurso crítico ao que 
cl assi ificava de “velha politi- 

ca”; o titular do Palácio do 

Planalto havia consolidado 

a relação com o Centrão em 
julho, ao nomear paraa che- 
fia da Casa Civilo senador 

Ciro Nogueira (Pl), então 

presidente do PP — hoje ele 
está licenciado do Congres- 

soe do comando partidário. 

Nogueira chegou a garantir 
a Balsonaro que ele teria o 

apoio de todos às diretórios 

estaduais, além de assegu- 

rarqueopresidente poderia 
indicar candidatos ao Sena- 

do, caso sefiliasse à sigla. 

Agora membros do PP 
afirmam que ainda não está 

definida qual a participação 
da legenda no projeto de 
reeleição. Segundo esses in- 

tegrantes, não ficou acerta 

do se o partido indicará o 

candidato a vice. 
De acordo com pa rlamen- 

tares do PP, Valdemar man- 

dou um recado ao presiden- 

te da Câmara, Arthur Lira 
(PP.AL), dizendo que pode 

Escolha. Após dois anos sem filiação parimiára, desde gue deixou o PSL, 

RAIO-X DO 
PARTIDO LIBERAL 

——eee— 

43 
Deputados federais 
Siglatem aterceira maior banca- 

dana Câmara, atrás de PT e MDB 

4 
Senadores 
Partido ocu pa aoitava posição 

emnúmero de parlamentares 

1 
Governador 

Oúnico representante no comando 
estadual é Cláudio Castro no Rio 

R$ 1176mi 
Fundo eleitoral 

Em 2020, 0 PLioio sétimo partido 
Gu TLDIS [RCE DEU FRCLIPSOS 

ria não apoiá-lo em sua ree- 

leição na Casa se o PP insis 

tisse em levar Bolsonaro. 

Além do recado a Lira, o 
PL alertou que a sigla pode- 

ria acabar se aliando ao ex- 

presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, potencial adversá- 

rio de Bolsonaro nas elei- 

ções do ano que vem. 
Adecisão de filiação ao PL 

foi confirmada por Valde- 

mar na tatde de ontem. A 

CNN, o presidente da Repú- 
blica disse que a negociação 

estã“ 99% fechada”. 

— Sempre Laio com o pre- 

sidente, Sempre tive conta- 
to com Bolsonaro. Agora, ti- 

vemos o contato anterior é 

as coisas andaram, Fiz nossa 

gravação convidandoele pa- 
ra vir para o partido — disse 

Valdemar, em um áudio en- 

viado por sua assessória. — 

Ele Édio com o Ciro (No- 

gueira) hoje (ontem) e en- 

tão vamos tocar para frente 

Dassunto E vel quando Fa- 

mas fazer essa filiação. 

O 

Preso no escândalo do men- 

salão, Valdemar apoiou os go- 

vemos Lula e Dilma Rousseff. 
Ele foi condenado à sete anos 

e dez meses por corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro 
— posteriormente, foi bene fi- 

ciado por um indulto 

Preterido, o PF adotou co- 

mo discurso que a ida de Bol 

sonaro para o PL não é um 
problema, porque o partido 

de Valdemar é um aliado e ga- 

rante quea sigla estará no pro- 
jeto de re eleiç: ão, Reservada- 
mente, porém, integrantesdo 
PP relatam trustração e adm 
tem que todos os estorços fo- 
ram feitos para ter o presiden- 

teda República. 

No áudio, Valdemar falou 

em um possível acordo para a 
sucessão de Lira na presidên 

cia da Câmara, que envolveria 

também outras siglas, como 
Republicanos. Pelo acerto, o 

atual presidente da Casa seria 

reeleito em 2023. mas depois 

haveriaum rodizioentreasde- 
mais legendas. 
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DEPOIMENTO DE BOLSONARO À PF 

Defesa de Moro quer que PGR opine 
Presidente fo ouvido em inquérito aberto após pedido de demissão do ex-ministro 

POR 2022, FILIAÇÃO 

RESUMO MUDADO REUTERS rá pÔ-DOgo 

Bolsonaro decidiu ingressar no PLde Vademar Costa Neto. preso no mergalão 

— Temas que nos enten- 
der, para que todos sejam 

atendidos. Porque política é 

isso, Hoje o PP tem a presi- 
dência da Câmara e vamos 

querer ter essa presidência. 
Tem a reeleição do Arthur, 
vamos apoiar. E depois de 

nós, vai vir a PRB (Republi- 
canos). Todos têm que cres- 
cer, todos têm que ter essa 
vantagem, E não pode ficar 

para trás. Se temos um gru- 
po, ninguém pode ficar para 
trás —disse Valdemar. 

De acordo com o senado! 

Wellington Fagundes (PL- 
MT),a filiação pode ocorrei 
no dia 22, número do parti- 

do nas urnas. Fagundes res- 

saltou que existe a possibili- 
dade de a sigla liberar os di- 
retórios regionais que não 

queiram apoiar Balsonaro: 

— Tradicionalmente, o PL 
nunca foi de fechar questão, 

Nós temos difere nças regio- 

nais muito grandes. Acredi- 
to que é possivel, sim, ter co- 
lipações diferentes, 

Após notícia, Carlos apaga tuíte sobre propina a Costa Neto 
Filho do presidente removeu postagem de 2016 em que compartilhou reportagem de delação envolvendo o cacique do Centrão 

AS: opi esidente do PL, o 

ex-deputado Valdemar 

Costa Neto, confirmar on- 
tem que o president e Jair 

Bolsonaro vai se filiar ao 

partido, o vereador do Rio 
Carlos Bolsonaro (Republi- 

canos) apagou um tuite feito 

por ele em 2016, em que 

compartilhava uma reporta- 
gem da revista Epoca sobre 

uma citação a Costa Neto 

em uma delação premiada. 
A reportagem em questão 

mostrou que o empresário 

José Antunes Sobrinho, 

então sócio da Engevix, 

afirmou em uma pi oposta 

de delação que Valdemar 

Costa Neto eo seu partido 

receberam da Engevix pelo 
menos R$ 2,5milhões em 
propina, cerca de 3,5% de 

contratos de Furnas. 

O dinheiro foi pago, se- 
gundo Sobrinho, entre 2007 

e 2011. A viabilidade do es- 

quema surgiu da influência 
queo PR tinha em Furnas. 

A reportagem havia sido 

compartilhada por Carlos, 

em 28 de abril de 2016, On- 

tem, durante a tarde, o post 

já não estava mais disponível 
no perfil do vereador. 

Valdemar Costa Neto toi 
mencionado em outras duas 
ocasiões por delatores da 

Lava-jato. O ex-diretor de 

abastecimento da Petrobras 
Paulo Roberto Costa foi o 

primeiro a citar que aliados de 

Valdemar estavam envolvidos 

no esquema de corrupção, 
O empreiteiro Rica rdo 

mis RoDuçÃO 

Cornos Bolsonaro & 

dC artasBesonaro 

Exclusivo: Delator aponta propina de 
3.5% para PR e Valdemar Costa Neto 

nos contratos de Furnas - 

ddr AMA « 2 AprO Lira: di 

In.is/ 

Evil 

jim GNatinE Ho prosa! h 

Constrangimento. O tulta de 2016 apagado ontem do perti| de Carlos 

Puma 

ACESSÃE 
PENTE 
O CELULER 
Pará 
O QREDEL 

Ho comando. 

Pres dente do 
PL, Valdemar 

Losta Meto 

venceu a disputa 

travada cóm à 

PE de Arthur Lira 

eLiro Nogueira 

Um dos argumentos de 
auxiliares de Bolsonaro que 

viam à PL como a melhor 

opção era o fato E ser um 

comando de snionia o 

que evitaria surpresas na 
campanha, 
Apesar de Bolsonaro ter 

batido o martelo pelo PL, 

deputados bolsonaristas 

que continuam no PSL e mi- 
nistros do governodevemse 

dividir entre diferentes par- 

tidos, de acordo com o cená- 

FLO político em cada estado. 

PP TENTOU REVERTER 

No dia 25 de outubro, Valde- 
mar gravou um video fazen- 

do à convite para Bolsonaro, 

seus filhos e aliados ingressa- 
rem no PL. O aceno público 

havia sido combinado com o 

presidente da República, que 

um dia antes havia se com- 
prometidoa ir para asigla. 

Diante do avanço do PL pa 

ra ficar com Balsonaro, o PP 

se movimentou rapidamen- 
te e, no mesmo dia da divul 

gaç ão do video, Ciro Noguei- 

ra e Arthur Lira se reunicam 

no Planalto com o presidente 
eum de seus filhos, o senado! 

Flávio (Patriota-R]), para 

tentar reverter a situação — 

aliado do governador do Rio, 

Cláudio Castro (PL), Flávio 
deve acompanhar o pai. 
Na conversa, Bolsonaro 

voltou a coloçar na mesa su 

as exigências. Pediu garan- 
tias de que o PP apoiaria 
seus candidatos ao Senado 

estratégicos, o 

que foi concedido. Ao final 

da conversa, Nogueira e Li- 

ra ouviram que a sigla tinha 
voltado a ser a tavorita na 

corrida pela filiação. 
Tão logo informação sobre 

a reunião com o PP começou 

a circular, integrantes do PL, 

que haviam recebido a sinali- 
zação de que Bolsonaro esta- 
va com o pé na sigla, reapi- 

ram negativamente. Alémdo 
recado a Lira sobre o risco à 

sua reeleição, acenaram com 

um possível apoio à candida- 
tura de Lula, (Colaborou 
Ray rrson Cruerra ) 

em estados 

Pessoa, dono da UTC, apre- 

sentou documentos aos inves 

tigadores que atestavam o 

pagamento de R$ 200 mil 

diretamente a Costa Neto. 

Outros R$ 300 mil alirmenta- 
ramo PR por meio de doações 

legais na campanha de 2010. 

A noite, a deputada fede- 

ral Joice Hasselmann ( PSL- 
SP) foi ás redes ironizar a 
informação de que Bolso- 

naro vai se filiar ao PL. 
Além decitar o tuite de 
Carlos, ela incloiu outro do 

presidente, de 2018. Nele, o 

mandatário critica a im- 
pre nga E nega ter 5º ENCON- 

trado com “Waldemar da 

Costa”, desmentindo que 

teria acenado pa ra “corTup- 

tos econde sm 15. 
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STF busca saída para evitar crise com o ams 
Ministros da Corte analisam solução que garantiria mais transparência ao orçamento secreto, mas sem 

inviabilizar pagamento de emendas do relator. Câmara e Senado pedem revogação de liminar de Rosa Weber 

MLABLANA MUNIZ E 
ANDRÉ DE SOLEA 
politico Dglobo com fx 
me agbLia 

Supremo Tribunal Fede- 
ral (STF) procura uma 

saida para dar mais transpa- 

rência aos pagamentos das 
emendas do orçamento se- 

creto sem, com isso, abrir 

uma crise com o Poder Le- 
gislativo, responsável pela 

partilha desses valores, que 

representam R$ 16,8 bi- 

lhões. Integrantes da Corte 
articulam nos bastidores a 

possibilidade de manter 

apenas parcialmente a limi- 

nar em que a ministra Rosa 
Weber determinou a sus- 

pensão da execução desses 
recursos. Untem, tanto à 

Câmara quanto o Senado 

pediram ao tribunal a revo- 

gação da medida, argumen- 
tando que ela representa 
uma interferência indevida 
do Judiciário. 

O plenário virtual do Supre- 
mo começou a analisar nesta 
madrugada o mérito da deci- 

são da magistrada, que, além 

Q 

de suspender a partilha do or- 
camento vinculado às emen- 

das de relator, estabeleceu pra- 

zo de 30 dias para que todas as 
demandas de parlamentares 
voltadas à distribuição desse 
recursos sejam publicizadas. 
As emendas de relator 

compõem o chamado orça- 

mento secreto, um artifício 

pelo qual o deputado ou sena- 

dor escolhido relator dolrça- 

mento-Geral da União da- 

quele ano tem o poder de en- 

caminhar diretamente aos 
ministérios sugestões de apli- 

cação de recursos federais. 

ESSE processo, contudo não 

é divulgado o nome do parla- 
mentar que figura como au 
tor de tal solicitação Esse ins: 

trumento vem sendo usado 
pelo governo para turbinar as 

emendas de aliados no Con- 

gresso, em troca de apoio em 
votações relevantes — o 
exemplo mais recente foi a 

PEC dos Precatórios, aprova- 

da na Câmara em primeiro 
turno com margem estreita. 
O GLOBO apurou que al- 

guns ministros do supremo 

“Enquanto a execução das emendas individuais 
e de bancada orienta-se pela transparência e 
impessoalidade, as emendas de relator 
distanciam-se desses ideais republicanos” 

Rosa Weber ministrado STF 

avaliam propor em seu votos a 
manutenção dos pagamentos, 

mas com a exigência de que 

eles deixem de ser secretos, 
em linha com o que determi- 

nou Rosa Weber. Esta altema 

tiva resolveria o problema da 

falta de transparência aponta- 

da pe la ministra. Por outro la- 

do, não sanaria uma outra 
questão levantada por ela: a 

possibilidade de o governo e 

seus aliados na cúpula do Com 

egresso dividirem de forma de- 

sigual a fatia orçamentária das 
emendas de relator — na deo- 

são, ela pontuou que faltam 

E pda e edad 

LIRA VAI A FUK 

Nas emendas individuais, 
cada parlamentar, seia da 

base aliada ou oposicionis- 

ta, tem direito ao mesmo va- 
lor. Nas de relator, porém, a 
falta da necessidade de iso- 

nomia abre espaço pará 0 

Executivo usar seu poderio 
orçamentário para barga 
nhar votos e apoio político 

no Parlamento. 

Ôntem, o presidente da 

Câmara, Arthur Lira (PP- 

AL). foi recebido no STF pela 

presidente do tribunal, Luiz 
Fux. Durante à conversa, Li- 
ra, segundo interlocutores, 

afirmou que a determinação 

da ministrade que mais deta- 
lhes de pagamentos já ocorri- 
dos sejam tornados públicos 

é “inexegquive” —o parla- 

mentar acrescentou que a 

decisão prejudica as relações 
entrea Corte e o Congresso. 

O GLOBO apurou ainda 
que Lira teria afirmado a 

Fux que a medida adotada 

pela ministra representa 

uma interferência indevida 
do Judiciário no Parlamen- 

to, e ressaltou que não hã 

atos secretos ou ilicitudes 
nas emendas de relator. 

Além do congressista ala- 

goana, estiveram na conver- 
sa, que durou cerca de 45 mi- 

nutos, O deputad o Hugo Leal 

(PSD-RJ): o primeiro-vice 

presidente do Senado, Vene- 
ziano Vital do Rêgo (MDB- 

PB): e o senador Fernando 
Bezerra (MDB-PE), lider do 

“O Judiciário não pode determinar que o 
Legislativo adote determinado 

procedimento na votação da lei 
orçamentária nem suspender a execução” 

Advocacia do Senada, em manitestação ao Supramo 

BivoLdaçdG mio oii sbisrigã rh 

governo no Senado. Mais c2- 
do, as duas Casas Legislativas 

recorreram da decisão profe- 

rida por Rosa Weber e pedi- 
ram a revogação da liminar 
Em sua manifestação, a 

Advocacia do Senado argu- 
mentou que houve “grave 

violação ao princípio da se- 

paração de Poderes” e ale- 

gou que a medida pode pro- 
vocar “danos incalculáveise 
irreparáveis às obras eservi- 

ços em andamento”, parali- 
sando a execução de R$ 16,8 
bilhões, dos quais R$ 7,5 hi- 

lhões são para a saúde. A Cà- 

mara, em documento assi- 
nado pelo próprio Lira, ado- 

tou tom semelhante, ale- 

gando que a decisão é uma 

“atronta ao princípio da se- 
paração de Poderes” 

“O Judiciário não pode de- 

terminar que o Legislativo 
adote determinado proce- 
dimento na votação da lei 
orçamentária, muito me- 

nos suspender — em deci- 
sãomonocráticae sem qual- 
quer urgência — determi: 

nada forma de execução or- 

camentária, porque tal ato 
constitui invasão das prer- 

POBativas CONnSTUUCIOnaISs 

estabelecidas, com ofensa, 

por coro lário, ao princípio 

da separação dos Poderes”, 
diz trecho do recurso do Se- 

nado —a Câmara adotou ar 

gumentação semelhante na 
manitestação. 

Ambas as Casas também 

reagiram a outro trecho do 

despacho de Rosa Weber. 

Ela determinou que todas as 
demandas de parlamenta- 

res relativas a emendas de 

relator sejam registradas 
em plataforma eletrônica 

centralizada dó árgão cen- 

tral do Sistema de Planeja- 
mento e Orçamento Fede- 
ral. O objetivo é assepurar a 

transparência e o amplo 
ace sso do público. O Senado 
afirmou que não há regra 

obrigando que as emendas 

de relator sigam o mesmo 

procedimento das demais, 

A Câmara, por sua vez, stis 

tentou que, como podem 

atender ao interesse de mais 
de um político, ou “de vários 

parlamentares ou de partidos 

políticos, ou unesmo do mi- 

nistro da pasta”, não cabe a 
“exigência de registro formal 

dos autores das indicações”, 

informou a Casa, acrescen- 
tando: “No caso das emendas 
de comissão e relator, as su- 

gestões poder ter sido feitas 

até mesmo por não membros 

do Parlamento, ou até não 

existir à sugestão . 

POSSIBILIDADE DE DESTAQUE 
Dada a importância e à im 

pacto do tema, o julgamen- 
to pode ser retirado do ple- 
nário virtual e levado para o 

plenário físico. Para que isso 

ocorra, basta que um minis- 
tro apresente um destaque 

fazendo tal solicitação. Se 

isso acontecer, há a possibi- 

lidade de que ocaso entrena 
pauta de amanhã 

A liminar dada pela minis- 

tra na última sexta-lelra en- 

trou na pauta do plenário vir- 
tua] à meia-noite de hoje, 

com prazo de 48 horas para 

as manifestações — são ne- 
cessários seis votos para que à 

decisão seja mantida, já quea 
Corte tem funcionado com 

apenas dez ministros desde 
julho, após a aposentadoria 
de Marco Aurélio Mello. Os 

votos de Alexandre de Mora- 
es e Ricardo Lewandowski 

devem ser os fiéis da balança 

no resultado final do caso. 

“No caso das emendas de comissão e relator, 
as sugestões podem ter sido feitas até mesmo 
por não membros do Parlamento, ou até não 
existir a sugestão” 

Bolsonaro reclama de “interferência” do Judiciário 
Presidente critica decisão e alega 'excesso' de ministra do Supremo: 'Quer ser presidente da República, se candidate' 

EVANDRO EROLI 
sandro bobas odobo com &r 

massiiid 

E" reação à decisão da mi- 

= úistra Rosa Weber, do Su- 

premo Tribunal Fedeal 

(STF), de suspender o paga- 
mento das emendas do orça- 

mento secreto, à pr esidente 

Jair Bolsonaro afirmou que há 

uma excessiva interferência 
do Judiciário no Executivo. 

Ele criticou a ministra e 
disse que Rosa Weber sem- 

pre toma decisões contrárias 
a EC CImo: 

— É uma (decisão) atrás da 
outra. À mesma Rosa Weber. 

Decidi zerar o imposto de 
importação de armas, ela 

achou injusto e vetou. Há um 

excesso de interlerência do 

hudiciário no Executivo. Até 
quando quis indicar alguém 

para diretoria-geral da PF 

(Policia Federal) houve in- 

terterência. O Supremo age 
demais nessas questoes. Não 

é, no meu entender, o papel 

do Supremo. Os Poderes têm 

que ser respeitados, mas as 
decisões de alguns atrapa- 
lham o andamento da nação. 

Quer ser presidenteda Repú- 
blica, se candidate. 
Na última sexta-feira, a 

ministra suspendeu, em 
caráter liminar, à execu- 

cão das emendas de rela- 
tor, as chamadas RP-9, em 

resposta a uma ação de au- 

toria de três partidos da 

oposição ao Planalto. 
Bolsonaro disse que não 

considerou correto o dio Li- 

mento da ministra de que o 
governo usa o instrumento 
para fazer barganhas. Na 

sua decisão, Rosa Weber 
afirmou causar perplexida- 
de que parcela significativa 
do Orçamento da União es- 

teja sendo ofertada a grupo 
de parlamentares “median- 
te distribuição arbitrária 
entabulada entre coaliza- 
CÕEs polític as, para que tais 

congressistas utilizem re- 
cursos públicos conforme 

seus interesses pessoais”. 

Arthur Lira, em documento enviado ao STF 

— Os argumentos usados 

pela relatora no Supremo 

não são justos. Dizer que 
nós estamos barganhando, 
Como é que eu posso barpa- 

nhar se quem éodono da ca- 

neta é o relator, é o parla- 
mentar”* E não é secreto, 

porque esta em Diário Ofi- 

cial da União. 
Bol GOnaAro comentou 

também a decisão do ex 

juiz Sergio Moro dese filiar 
ao Podemos, e afirmou que 
seu ex-ministro da Justiça 

“sempre teve propósito po- 

lítico” . Segundo a presi- 
dente, Moro desejou uma 
cadeirano STF. 
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Orçamento secreto 
abastece cidade onde 

ai de Lira é prefeito 
Destinação de R$ 3,8 milhões foi feita por meio de órgão 

comandado por parente do presidente da Câmara 

PATRIK CU AMPOREZ 

politica fioglaba cam be 

LT] 

À cidade de Barra de São 

Miguel (AL), governa- 

dapor Benedito de Lira, pai 
do presidente da Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL), Foi 

agraciada com a destina- 
ção de R$ 3,8 milhões pro- 

venientes de emendas do 

relator. O repasse ocorrerá 

por meto da superinten- 

dência da Companhia de 

Desenvolvimento do Vale 

do São Francisco (Code- 
vasf) em Alagoas, coman- 
dada por um primo de Lira, 

João José Pereira Filho. 

Joãozinho, como ele é 
conhecido, chegou ao car- 

go em abril deste ano por 

indicação do próprio pre- 
sidente da Câmara. O re- 

curso sairá dos cofres do 

Ministério do Desenvol- 

vimento Regional, cujo ti- 
tular é Rogério Marinho. 

As emendas de relator 

compõem o chamado orça- 
mento secreto. Trata-se de 

um artifício pelo qual o de- 

putado ou senador escolhi- 

do relator do orçamento 
daquelcano temo poder de 

encaminhar diretamente 

aos ministérios sugestões 
de aplicação de recursos da 
União. Nesse processo, 

contudo, não é divulgado o 

nome da parlamentar que 
figura como autor de tal so- 
licitação Esse instrumento 

vem sendo usado pelo go- 

VErno para turbinar as 

emendas de aliados no 

Congresso. NaCâmara, Ar- 
thur Lira tem papel decisi- 

vona partilha dessa verba. 

NEGOCIAÇÕES EM CURSO 
Desde meados de 2020, 

quando passou a vigorar à 
emenda de relator, munici- 
pios governados por prefei- 

tos aliados do presidente da 

Câmara já receberam cerca 

de R$ 115 milhões. Desse 
montante,  aproximada- 

mente R$ 8,8 milhões já to- 

ram destinados a Barra de 
São Miguel. O municipio 
comandado pelo pai de Ar- 

thur Lira tem seis mil habi- 

tantes. À efeito de compara- 
ção, cidades vizinhas, com 

po pulações maiores, como 

Jequiá da Praia, que tem 12 
m À habitantes, não rece- 

bem dinheiro da União des- 

de 2019. 

Nocaso dacidade de Bar- 
rade São Miguel, o dinhei- 
ro foi empenhado no dia 29 

de outubro. Naquela sema- 
Na, O POFETDO intensificou 

as negociações com depu- 
tados para que a Câmara 

dprovasse cm pri neto Lur- 

no à PEC dos Precatórios, 

R$12 
BILHÃO 
Montante do orçamento secreto 

negociado na Câmara nasemana 

anterior à 1º votação da PEL, 

segundo a ONG Contas Abertas 

proposta que altera as re- 
gras de pagamento de dívi- 
das da União e cria um es- 

paço orçamentário demais 

R$ 90 bilhões. Lira tem tra- 
balhado ativamente para 
esp istar votos em favor 

do projeto, que deverá ser 
analisada em segundo tur- 
na hoje à tarde. 
Na semana anterior à 

primeira votação da PEC, 

apreciada na quinta-feira, 
com vitória apertada de 

quatro votos para o gover- 
no, cerca de R$ 1,2 bilhão 
doorçamento da União foi 

negociado, de acordo com 

levantamento feito pela 

ONG Contas Abertas, a 
pedido do GLOBO, 

— Esse instrumento é 

um jabá orçamentário bi- 
lianário. Essas emendas 

afrontam a própria demo. 

cráacia, no tocante aos 

princípios de impessoali- 
dade, publicidade, legali- 

dade e transparência — 

afirma o economista Gil 
Castelo Branco, presiden- 
tee fundador da ONG. 

Na avaliação de Castelo 
Branco, o caso dos empe- 

nhos que beneficiaram Bar- 
ra de São Miguel ilustra os 

malefícios provocados pe- 
las emendas de relator: 

— Trata-se de um gesto de 

filho para pai. Isso distorce 

as políticas públicas, pois os 
recursos têm que ser dedi- 

cados aos municipios que 

necessitam, e não para onde 

E parlamentar tem um pa- 

Terga-téita 910.202 

Beneficiado. C cade comandada por Eenedito de Lira, Barra de São Miguel (AL). recebeu verba do crçamento secreto 

rente como prefeito. Isso 

tem que ter transparência, 
porque o interesse do parla- 

mentar não é necessaáaria- 

mente o interesse público 

Como O GLOBO mostrou 
ontem redutos eleitorais de 

lideranças do Centrão e de 

aliados do governo têm sido 
irrigadas este ano com as 

emendas do relator, Arapi- 

raca, no Oeste de Alagoas, 

área de influência de Lira, é 
asegunda nalistadecidades 

com mais recursos empe- 

nhados: R$ 64 milhões. 

LIRA NEGA RELAÇÃO COM PEC 

Questionado pelo GLOBO 
se teve participação na des- 
tinação dos recursos à cida- 

de comandada por seu pai, 

Arthur Lira não respondeu. 

Por meio de Sua assessoria 

de imprensa, contudo, ele 

afirmou que o repasse nada 
tem a ver com as negocia- 

ções relacionadas à PEC dos 

Precatórios. "A disponibili- 

dade orçamentária para es- 
ta pavimentação começou 
em 2020. Com a apresenta- 

ção e análise de projetos, pe- 
lo trâmite, o convênio foi 
empenhado em setembro e 

não às vésperas da votação 

da PEC”, argumentou. 
Pormeio denota oficial, 

a Codevasf confirmou q 

repasse teito ao munici- 
pio de Barra de São Mi- 
guel, mas não detalhou 

e foi o papel do presi- 

lente da Câmara na libe- 
ração dos recursos. O di- 

nheiro, de acordo com a 

companhia, será usado na 

pavimentação e drena- 

Leite recebe apoio no MS, e Doria, de dissidentes no CE 
Disputa das prévias no PSDB se estreita entre os governadores gaúcho e paulista a duas semanas da votação interna 

GUSTAVO SCHMITT 
gustiasdi so aglobo com a 
Sho Bai LO 

A menos de duas semanas 
para as prévias presi- 

denciais do PSDE, a dispu- 

taseafunila entre os gover- 
nadores João Doria (São 

Paulo) é Eduardo Leite 

(Rio Grande do Sul) em 
busca de apoio nos estados, 
enquanto o ex-prefeito de 

Manaus Arthur Virgílio faz 

umacampanha discreta. 

O diretório do Mato 
Grosso do Sul anunciou 

ontemo apoio àcandidatu- 

ra de Leite. Por outro lado, 
numa ofensiva no último 

[im de semana, Doria con- 

seguiu apoio de dissiden- 

tes no Ceará, estado do se- 

nador Tasso Jereissati, um 

das principais cabos elei- 
torais de Leite na disputa. 

Lá, o paulista recebeu o 

apoio do deputado federal 
Danilo Fortes (PSDB-CE) 
edeoutros políticos do es- 

tado. como os deputados 

Nelinho Freitas e Fernan- 
da Pessoa, além do pai da 

parlamentar. Roberto 

Pessoa, que é preleito de 

Maracanaú. 
Doria também foi à Bahia 

no sábado, onde o diretório 

havia declarado apoio ao 
gaúc ho, e conquistou o en- 

dosso do presidente da As- 

Ronda. ão Doria Scieia a Nordeste no imde semana 

sembleia Legislativa, depu- 

tado estadual Paulo Câma- 
ra, entre outros políticos, 

No mesmo dia, Leite es- 

teve em São José dos Cam- 

pos, no Vale do Paraiba, 
onde o diretório munici- 

pal aderiu ao gaúcho. A re- 

feDo à E gu bo meto 7d -sO DES] 

Mobilização. Eduardo Leite temo apoio de Alckmin 

gião fica próxima a Pinda - 

monhangaba, berço poli- 
tico do ex-governador Ge- 

raldo Alckmin, atual desa- 

Em SP, Alckmin é pressionado a definir futuro político 
Ex-governador paulista foi aconselhado por aliados a deixar o PSDB antes das prévias; PSD e União Brasil oferecem abrigo 

BELA MEPGALE 
balsa sploho corr Ex 
ET 

ex-povernador de São Pau 

lo Geraldo Alckmin tem 

enfrentado pressão por todos 
os lados para decidir rapida- 

mente o seu futuro político. O 

ainda tucano é cortejado por 
PSD e União Brasil, ambos de 
olho no governo paulista. 

Geraldo Alckmin tomou 

caté com dirigentes do Uni- 
ão Brasil, mantém relacio- 
namento estreito com q 

presidente do PSD, Gilberto 

kassab, cé cobradoa se posi- 
cionar internamente no seu 

próprio partido. Esso posa Le 

o prazo para que ele baixe q 

aplicativo das prévias do 
PSDB acaba no próximo do- 

mingo. À votação acontece 

dia 21 deste mês. 
O pensamento inicial de 

Alckmin era esperar as prévias 

tucanas para só depois deixar a 

legenda. O ex-governador 
paulista, no entanto, tera sido 

aconselhado por interlocuto- 

resdeforado PSDBasair antes 

da disputa, que vai definir qual 
nome da sigla concorrerá à 

Presidênciada República —os 

governadores João Doria, de 
São Paulo, e Eduardo Leite, do 
Rio Grande do Sul, e o ex-pre- 

feito de Manaus Arthur Virei- 

Ho estão no páreo, 
A tese de tucanos da ala li- 

gada aJoão Doria é que seria 

uma incoerência Alckmin 

votarnas prévias que defini- 
ção o futuro do PSDB seo ex- 

governador está prestes a 

deixar a legenda, Pressiona- 
do, Alckmin foi às redes so- 
ciais esclarecer que seu des- 

tino ainda nãvestá definido. 

Hácerca de dez dias, Alck- 
min se reuniu com inte- 

grantes do Movimento Bra- 

sil Livre (MBL) e o deputa- 

do federal Junior Bozzella 
(PSL-SP), na sede do FSL 

gem de vias do Povoado 

Palatéia. “Os repasses fi- 
nanceiros à Preeitura de 

Barra de São Miguel serão 

realizados à medida que 

houver execução do obje- 
to. Por tratar-se de convê- 

nio recente, não houve 

execução do objeto nem 
pagamentos atê O mo: 

mento”, informa texto. 

Na última sexta-feira, à 

ministra do Supremo Tri- 
bunal Federal (STF) Rosa 
Weber determinoua sus- 

pensão da execução das 
emendas de relator. Em 
seu despacho, ela susten- 

tou que o orçamento se- 

creto atenta contra os 
princípios da “transpa- 

rência” e “impessoalida- 

de”. Caberá ao plenário 

definirocaso. 

feto de Doria. Alckmin 
tem mobilizado os aliados 

para atuarem a favor do 

gaúcho. Leitetambém tem 
feito investidas em nomes 

próximos ao ex-prefeito 

Bruno Covas, Entre esses 
apoiadores, conquistou 

Orlando Faria, secretário 

de Habitação da preteitura 

de São Paulo. 
A disputa segue aberta, 

embora Doria possa se be- 

neficiar em razão do peso 
de São Paulo no colégio 
eleitoral tucano, que é o 

maior é equivale a 25H. 

Leite se aproxima do pau- 
lista com o endosso de Mi- 

nas Gerais. que dia 
de 13,7%, e Rio Grande do 

sul, com 6,4%. No entan- 
to, em todos os estados hã 

detecções para um lado ou 
ara à outro, tornando di- 
fíceis as previsões sobre a 

eleição interna. 

paulista. A conversa girou 

em torno de um projeto que 
possa trazero apoio do MBI 

à candidatura de Alckmin 

ao poverno de São Paulo pe- 

lo União Brasil, legenda que 
será resultado da fusão en- 

tre DEM cFSL. 

Jáo presidente do PSD, Gil- 
berto Kassab, tem garantido 
a interlocutores que Alck- 

min ingressará na sua sigla. E 
aliados políticos, Kassab afir- 
ma desde setembro que não 

sabe ao certo a data que o tu 

cano deixarão PSDB para se 

filiar ao PSD, mas que pode 
ser neste mês. 
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Flávio articula 
por eleição de 
advogado para 
desembargador 
Ex-professor do senador, Vitor Marcelo 

Rodrigues almeja vaga no [J-RJ, que 

analisa denúncia do caso da rachadinha 

CHIVO OTAVIO 

Chouagioba om Br 

senador Flávio Bolsonaro 
| (Patriota-RJ) trabalha pe- 

la eleição de um advogado pa 

ra desembargador no Tribu- 
nal de Justiça do Rio (T]-R]) 

emumadas três vagas daDAR 

pelo quinto constitucional. O 

delensor Vitor Marcelo Ara- 
n h A Rod FIELHES se inácreveu 

nasemana passada, noúltimo 

dia do praza, compondo uma 

lista com 59 candidatos, 

O tribunal é o mesmo que 

vai analisar se aceita a de- 

núncia apresentada pela 
Ministério Público do Rio 

(MP-RJ)contrao parlamen- 

tar por organização crimi- 
nosa, peculato, lavagem de 

dinheiro e aprop riação tn- 

débita no caso das “rachadi- 

nhas” — há um recurso no 
Supremo Tribunal Federal 

(STE) travandoa definição. 

A palavra final sobre os três 

escolhidos caberá ao governa 

dor Cláudio Castro (PL) — 

om quem Flávio já comver- 

Sit, segura 1 fonte G, Hi ih Er 

nome de sua preferência. O fi- 

lho de Bolsonaro também 

procurou deputados estadu- 

ais para manifestar o apoio. O 

senador, noentanto. nego do 

CLOBO que fizesse campa- 

ni ki pl Rodrigr es, px ER e Hem 

admitiu nutrir “simpatia”. 

O Conselho Pleno da OAR- 
RJ formado por 80 advoga- 

dos, elegerá, no dia 26, os tio 

mes que vão compor trés lis- 
Tas sÊN tuplas ad serem envia- 

das ao TI-R]. Na sequência, o 

colégio de desembargadores 
do tribunal reduzirá as listas 
al tres nomes, à Serem enca- 

minhadas ao governador, 

que escolherá um candidato 

decada lista. 

INDICADO PARA O TRE-RJ 

Em 2018, na campanha para 
presidente da OAB-RI], Flávio 

gravou um video em que de 
clarou o seu voto em Rodri- 

gues, aquem chamou de“uma 
pessoa séria e competente”. O 

Cabo eleitoral, F 

STJ retoma 

julgamento Ives 
de recurso 

> A Quinta Turma do 

Superor Tribunal de 

Justiça (ST) retoma hoje 

o julgamento de umrecur 

sodadelesa do senador 

Flavio Bolsonaro (Patrio- 

ta-RJ, que pode anular 

toda a mvestigação das 

“rachadinhas”. A análise 

do caso já toi adiada três 
vezes, aúltima detas em 21 

> Adel 

candidato, no entanto, perdeu 

para Luciano Bandeira. Há 

um ano, por decisão do presi- 
dente Jair Bolsonaro, 0 advo- 
gado foi nonteado membro ti 

desetembro Flávio é 

stigado por susperta 

de que himcionários de 

Se) pabmelena Epoca em 

que era deputado estadu- 

altbinham que devolver 

parte de seus salários 

cão das decisões dadas 

pelo juiz Flávio Itabalana, 

da 27º Vara Criminal do 

advágados do 

contestamuma da 

Rio. Os 

Serthor 
decisão da própria Quin- 

ta Turmado ST), que 

Público do Rio. 

> Emi de setembro,o 

ministro João Otávio de 

Noronha peru tempo 

paraanálee. Folatercera 

vez em que o casado 

nciuidoe depois retrado 

pata de juigamerntos 

Naépoca ominisiro 

Reynaldo Soares 

a pede a anda 

tular do Tribunal Regional 

Eleitoral do Rio de Janeiro 

(TRE-RJ). na classe de jurista. 

Professor de Direito Inter- 

nacional e de Processo Civil 

manteve as decisões do 
magistrado de primeira 

instância, responsável 

por autorizar as AvEsT 

gações do Ministerio 

da For 

ES TTRÃO IP E PELE Ru 0-0 

tamo [A COTVETSO LU COM O fUVer rmagor Cláudio Castro sobre sua preterane la per atvogado 

seca perguntou se Noro- 

nhanão pediria mais 

tempo para anabisar uma 

decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que 

manteve o foro privilegia- 

doa deputados e senado» 

res nos casos de” manda 

fo cruzado. 

> Além dorecursono 314, 

putro dadejesa de Flávio 

sobre foro nocaso das 

rachadinhas está pender- 

tena Segunda lurmado 

STF (André de Souza) 

Rod onsiderado re- 

pres sentante de uma corrente 

da advocacia Huminense li- 

gada ao campo conservador. 
Ele foi professor de Flávioem 

E LS É 

cutsinho preparatório para 0 
exameda OAB, em 2004. 

No TRE, Vitor Marcelo 

tem uma atuação dis: reta E 

cordial com os colegas e evi- 

ta polêmicas. Ao GLOBO, 

minimizou o apoio velado 

de Flávio à sua candidatura 

a desembargador e “aba 
rou que, ao longo de 27 anos 

de carreira como professar, 

já LEVE OLULDOS alunos conhe- 

[E idos nos CENATias [M NItIic De 

jurídico, como o deputado 

estadual Rodrigo Armor im 

(PSL) e a desembargadora 
Marianna Fux, filha do pre- 

sidente do Supremo Tribu 
nal Federal (STF), Luiz Fux. 

— Tenho história na advo- 
cacla flum NENE 

a estagiar em 1992 e nunca 

Comecei 

mais abandonei a profissão, 
Fui diretor da Escola Supe- 

rior da Advocacia e exerci 

outros cargos na Ordem, 

Minha candidatura a de- 

semba LI gador eum ER Esso 

natural — disse Rodrigues. 

Caso a imciativa não pros- 

pere, Flávio avalia também 

apoia- lo * araar Ea de CONGE- 

lheiro do Tribunal de Contas 

do Estado do Rio (TCE-RI), 
aberta Coma aposentadoria 

de Aloysio Neves. O processo 

de escolha ainda é incerto, já 

Que À então presidente do 

TCE. ariana Montebello, 

não aceitou a aposentadoria 

de Aloysio, que responde 
ação judicial por envoly- 

mento em esquema de pro pi- 

nas no PLE. 

Ao GLOBO, Flávio disse 

que não tem “For ça e não 

a naOAR e nó TJ-RJ, 

drpãos essenciais para que à 
nomeação avance, "Se che 

gar (a desembargador |, Sera 

EL E ' E 

Ciróul 

pelos próprios méritos e 
competência dele”, afirmou 
osenador, 

O RIO TEM 

O RIO TEM 

O RIO TEM 

O EVENTO PARA QUEM AMA 
OU TRABALHA COM 

Um movimento: 

“iRio 
FEREErTIAn A iNvEST.Rio 

Apoio: 

EDIÇÕES | GLOBO CONDE NAST 

ACESSE E SAJBA 
MAIS SOBRE À 

NOVA PLATAFORMA 
TEM NO RIO. 



JO | Política 

MPF abre investigação sobre 
desinformação nas redes 
Plataformas terão que explicar como atuam para frear fake news relacionadas à saúde pública 

e à democracia no país e de que forma combatem disparos em massa e o uso de robôs 

GUILHERME CAETANO 
goleia costanoffsp ogilotmicam br 
RE Pis LE 

Ministério Público Federal 

(MPF) abriu ontem uma in- 

vestigação contra a atuação de 

Telegram, WhatsApp, Facebook, 

Instagram, Twitter, TikTok e 
YouTube, As empresas terão que 
explicar como atuam para frear 

disseminação de desinformação 

relacionada à saúde pública e à 
democracia no pais. 
O inquérito civil, instaurado pela 

Procuradoria Regional dos Direitos 
do Cidadão em São Paulo, dá dez di- 
as paraas plataformas responderem 

sobre as providências tomadas para 

detectar e combater ações como a 
produção de conteúdo falso, o dis- 
paro de mensagens em massa e o 
uso de robôs e perfis falsos. 

O MPF também cobradas empre- 
sas versões atualizadas de seus ter- 

mos de uso, políticas de moderação 

de conteúdo e relatórios de transpa- 
rência, além de especificar que ca- 
nais elas disponibilizam para de- 

núncias e o que consideram como 

violação de suas regras. 
A investigação deve focar no fi- 

nanciamento de conteúdos falsos 

que colocam em risco a saúde da po- 
pulação e visam a minar a credibili- 
dade de instituições democráticas, 

como campanhas de questiona- 
mento da lisura das urnas elerrôni- 
cas sem quaisquer evidências, Tam- 

RR: 

A CONTRIBUIÇÃO DO AÇO 
NA INDUSTRIALIZAÇÃO 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

] 

Ê 
e 

bém estão na mira do MPF ataques 

coordenados contra (jornalistas. 
Após o prazo dado para resposta, O 
órgão deverá reunir es pecialistas e 

promover audiências públicas para 

debater o tema. 

CONTATOS IGNORADOS 
Assinado pelo procurador da Re- 
pública Yuri Corrêa da Luz, o do- 
cumento pede uma série de infor- 
mações às empresas, aexemplo de 
“qual investimento (incluindo 
contratação de pessoal e desen- 
volvimento técnico) a plataforma 

ai E 

Léa t 

Big techs. Atuação do Facebook é um dos |lers analisados pelo MPF, que fará aud:ênc as públicas 

realizou, nos últimos três anos, 

para detectar e mitigar práticas 

pers de produção e de cir- 
culação de conteúdos que veicu- 

lam desinformação e violência di- 

gital, no Brasil”. 

Ao menos em relação ao Tele- 
gram,o MPF pode encontrar empe- 

cilhos para obter as informações. À 

empresa, criada pelo russo Pavel 
Durov, não tem representação legal 
no Brasile tem ignorado os contatos 

da Justiça Eleitoral procurando fir- 

mar parcerias para combater desin- 
formação nas eleições de 2022, 

A produtividade na construção civil é um dos temas mais relevantes 
para as empresas do setor no Brasil. Há um grande interesse em 

desenvolver e conhecer estratégias que permitam reduzir o ciclo dos 

empreendimentos imobiliários por meio da industrialização dos 
processos construtivos. 

Nesta live, vamos debater os desafios do setor, o papel do aço na 
industrialização, seus benefícios para a construção civil, Os ganhos para 
o meio ambiente e sua importância para o país. 

Mauro de Mello Franco 
Head de Markeing da 

Gerdau Aços Brasil 

Transmissão 

alor 900 

PALESTRANTES 

Siegbert Zanettini 
Diretor-Presidente da 

Zanetini Arquitetura 

Gustavo de Matos Paiva 
Superiniendente do Centro 

de Serviços Compartilhados - 
Rede Mater Dei de Saúde 

Patrocínio 

co GERDAU 

Realização 

O futuro se molda 

Petria Chaves 
Repórter e Apresentadora 

da Rádio CBN 

Teça-teira 9112021] O GLOBO 

Alexandre de Moraes, 

do STF, revoga prisão 
de Daniel Silveira 
Supremo impôs medidas cautelares ao deputado 
bolsonarista, como a proibição de usar redes sociais 

ANDRÉ DE SOUZA 
ande sens ines opiste cor ty 
EREÊLid 

O ministro Alexandre de 

Moraes, do Supremo Tri- 
bunal Federal (STF), revo- 
gou ontem a prisão do depu- 

tado federal Daniel Silveira 
(PSL-RJ) e determinou que 
ele seja submetido a medidas 

cautelares. O descumpri- 

mento daordem poderá lev á- 
lo de volta à prisão. 

Moraes proibiu que Silveira 

tenha “qualquer forma de 
DOCES O CONÃato COM 05 de- 

mais investigados nos Inquéri- 

tos 478U/DF e 4.874/DE salvo 
as parlamentares federais”. Es- 
ses inquéritos investigam res- 
pectivamente ataques ao STF 

e atos antidemocráticas. 

O deputado também não 
poderá usar nenhuma rede so- 

cial “em nome próprio ou ain- 

da por intermédio de sua as- 
sessoria de imprensa ou de co- 
municação e de qualquer ou- 

tra pessoa, física ou jurídica, 
que fale ou se expresse e se co- 
munique (mesmo com à uso 
de simbolos, sinais e fotograti- 

as) em seu nome, direta ou in 
diretamente, de modo a dar a 
entender que esteja falando 

em seu nome oucom o seu co- 
nhecimento, mesmo tácito”. 

Segundo Moraes, as redes 

44) EDITORA GLOBO 

sociais foram um “instru- 

mento utilizado para a prá- 
tica reiterada das infrações 
penais imp utadas ao réu pe 

o Ministério Público”. 

Em fevereiro, a Procurado- 
ria-Geral da República (PGR) 
acusou o deputado bolsona- 

rista de agressões verbais e 
ameaças a ministros do STF 
para favorecer interesse práó- 

prio, de incitar a violência pa- 

ra impedir o livre exercicio 
dos Poderes Legislativo e Judi- 

clário e de estimular a animo- 

sidade entre as Forças Arma- 
daseo STE Emabril, por una- 
nimidade,o plenário da Corte 

recebeu denúncia, transtor- 

mando-o em réu. 
Silveira foi preso em feverei- 

to por ordem de Moraes, nu- 

ma decisão reterendada pelo 

plenário, Em março, o minis- 
tro concedeu a prisão domici- 

liar com tornozeleira eletrôni- 

ca. Em junho, Moraes apon- 
tou "as inúmeras violações ao 
monitoramento eletrônico” e 

restabeleceu a prisão. 

“DO panorama processual 
que justificou a prisão do réu, 

todavia, não mais subsiste, 

uma vez que a instrução crimi- 
nal foi devidamente encerra- 
da, inclusive com a apresenta- 

ção de alegações finais pelo 

Ministério Públicoe pela defe- 
sa” diza decisão de ontem. 

sua inscrição! 
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O cor ip Quadrilha dominava trans e travestis 
MAWES Cirurgias estéticas | epas podemier 'evado amores; três mutheres foram presas 
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edido de exoneração de 35 coordenadores 
gera crise no instituto que aplica o Enem 

(q 
“Espero 

due essas 
confusões 
sejam 
resolvidas 

pare evitar 
qualquer tipo 
de prejuízo 
para à Enem é 

para os 
estudantes” 

Maria Helena 

Guimarães, 

presidente do 
ENE 

“feso nunca 
aconteceu na 

história do 
Inep Se essas 
pessoas, 
que são 
qualificados, 
estún 

tomando tma 

decisão 

drástica, 
algo muito 

sério está 

acontecendo” 

Francisco 
Soares, 

ex-presidente 

do Inep 

Riscos 
além do 
Enem 

PALILA FERREIRA 

À menos de duas semanas 

paraa realização do Exa- 
me Nacional do Ensino Mé- 

dio (Enem), 35 servidores 

do Instituto Nacional de Es- 
tudos e Pesquisas Educacio- 

nais Amisio Teixeira (Inep) 

si ocupam cargos de coor- 
enação fizeram ontem um 

pedido de exoneração cole- 

tiva. Outros dois funcioná- 

riosdo Inepjátinham entre- 
gue Os Cargos na semana 

pas sada, e com isso, o insti- 

tuto está com 37 funções de 
coordenação sem titular. 
O Ministério da Educação 

afirmou que O CrÓmn dprama 

do Enem, marcado para os 
dias 21 e 28 de novembro, 
está mantido e não será afe- 

tado pelos pedidos. O MEC 
afirmou ainda que os servi- 
dores continuam à disposi- 

cão para exercer às funções 

desses cargos até a publica- 
ção das exonerações no Diá- 
rio Oficial de União, 

Os servidores pertencem 
majoritariamente à Direto- 
ria de Gestão e Planejamen- 

to do Inep, que é diretamen- 
te ligada à coordenação de 
logistica e supervisão de 
contratos do Enem. Os ser- 

vidores deixam os cargos co- 
misstonados, mas continu- 
am no corpo técnico da ins- 

tituição. A avaliação é de 

que o presidente do institu- 
to, Danilo Dupas, perdeu o 
controle do Inep, que en- 

trenta uma crise sem prece- 
dentesem sua história, 
O pedido de exoneração 

foi feito na esteira dedenún- 

cias de servidores nas últi- 
mas semanas. Na quinta- 
feira, em uma assembleia 

diante do prédio da institui- 
ção, em Brasília, funcioná- 
rios acusaram Dupas de as- 
sédio moral, Segundo as de- 

núncias, a conduta do presi- 
dente do Inep põe em risco 
não só a realização do 

Enem, mas outras provas é 

políticas do MEC, como os 
censos da educação. 
No pedido de exoneração, 

os servidores justificam a 
sua decisão citando “a fragi- 
lidade técnica e administra- 

tiva da atual gestão máxima 
do Inep”. 
Os funcionários dizem 

que a desistência dos cargos 

não se trata de “posição ide- 
ológica ou de cunho sindi- 
cal”. Os servidores ancxa- 

ram no pedido um manites- 

to divulgado pela Associa- 
ção de Servidoresdo Inepna 

> Conhecido por realizar o Enem, o 

Inep term atuação centralno de- 

senvolvimento da educação no 

pais. 

>" Orisco imediato é o Enem. O 

riscomaior éo Saeb" avisa João 
Marcelo Borges, pesquisador do 
Centro de Desenvolvimento da 

Gestão Pública e Políticas Educaci- 

onais-da Fundação Getulio Vargas. 

semana passada, em que 
afirmam que “o medo é a tô- 
nica” na instituição e rela- 

tam episódios que seriam de 
assédio moral, censura e má 
conduta do presidente. 
O presidente do Inep deve 

ir à Câmara dos Deputados 
amanhã prestar esclareci- 
mentos sobre Ss CXONETA- 

ções. O compromisso foi de- 
cididoapós conversa de par- 
lamentares da Comisão de 
Educação com a equipe de 
Dupas. Havia um convite 

anterior, aprovado para que 
Dupas falasse sobre avalia- 
ções feitas pelo Inep, que Foi 

remanejado para amanhã. 
Mais cedo, o deputado 

Professor Israel Batista (PV. 
DE), presidente da Frente 
Parlamentar Mista de Edu- 
cação, havia protocolado 
Lira requerimento deco ERA = 

cação do Ministro da Edu- 
cação, Milton Ribeiro, para 
que fosse à Câmara tratar do 

tema com Dupas. Os parla- 
mentares, por uma questão 
de regimento, só podem 

convocar ministros. 

Como acordo para que 
Dupas compareça a 
convite, Ribeiro será 

poupado de novo des- 
gaste. Integrantes da 
comissão não descar- 

O quarto. 

Danto Dupas 

val amanhã 

suma 

audiência 

na Câmara 

> Saeb é o Sistema hacional de 

Avaliação da Educação Básica, 

umêeconjunto de analises externas 

em larga escala que permite ao 
Inep realizar um diagnóstico 

desta etapa doensino e de latores 

que podem interferir no desem- 

penhodo estudante, 

> Os exames são realizados de 

dois em dois anos. ea edição de 

tam, no entanto, que o re- 

querimento apresentado 
por Batista seja apre ciado, 

gerando uma nÓvra CONVOCA 

ção do ministro. 
“Os problemas em se- 

quência fragilizam a atual 
gestão. Aeducaçãoeo papel 

do Inep precisam ser leva- 
dos a sério, com espaço e 

respeito ao corpo técnico do 
órgão”, dizia um comunica- 
do dos parlamentares da 
frente. divulgado ontem. 

TENTATIVA DE PACIFICAÇÃO 
Á presidente do Conselho 

Nacional de Educação 

(CNE), Maria Helena Gui- 
marães, que já foi secretária 
executiva do MEC, tentou 

apaziguar os ânimos. Maria 
Helena tentou falar com 
Dupas, mas não conseguiu, 
(id por LES) pPEGCLUEOU O SEChe- 

tário-executivo do ministé- 
rio, Victor Godoy Veiga, e 
ÚMUÊros integrantes da pasta, 

para pedir uma abertura de 
diálogo com os servidores. 
O secretário foi receptivo E 

disse CJ LM tentaria con- 

tornar à situação. 

— Espero que es- 
sas confusões se- 

jam resolvidas 
para evitar qual- 
quer tipo de pre- 

2021 serãa primera após o abalo 
nosistema educacional causado 

pela pandemia de Covid-l9 — as 

provas são aplicadas entrengwem- 
bro e dezembro para & milhões de 

estudantes. Os resultados só saem 
em 2022 .coma divulgação do 
Índice Nacional de Desenvolvi- 

mento da Educação Básica (Ideb). 

> “O Saeb à o úrico termômetro em 

juízo parao Enem e para às es- 
tudantes, Tenho preocupa- 
çãocom isso. Apesar deo Inep 

ter várias empresas já contra- 
tadas para realizar a prova, a 
coordenação do instituto é 
muito impo rtante para Ed- 

rantir o andamento do exa- 

me. Espero que a presidência 
do Inep tenha sensibilidade e 

abra diálogo com esses hunci- 

onários — afirmou a presi- 
dente do conselho. 
Presidente do Inep de fe- 

vereiro de 2014 a fevereiro 

de 2016, Francisco Soares 
afirma que “não se lembra” 
de ter havido precedente 

para uma crise dessa gravi- 
dade, nos 20 anos em que 
acompanha o árpão. 

— Isso nunca aconteceu 

na história do Inep. Se essas 
pessoas, que são profíssio- 
nais qualificados, estão to- 

mando uma decisão drásti- 
cacomo essa, é indicação de 
que algo muito sério estã 

acontecendo no instituto, € 

portanto issoé de preocupa- 
ção de todos que estão en- 
volvidos com educação no 

Brasil. Não há educação de 
qualidade no Brasil sem que 
o Inep funcione normal 

mente —alertou. 

Para Soares, o pedido de 
exoneraçãocoletiva deve le- 

var a uma “privatização do 

Enem: 

— Se todo mundo sai, ob- 
viame nte a gente teve uma 

privatização do Enem. Se 

não há mais acompanha- 
mento do Inep porque todos 

InEPyorvaLGAÇãO 

nivel nacional para entender e avali- 

as objetvamente os niveis de apren- 

dizagens de alunos em toda aedu- 

cação básica. À pior coisa que pode- 
rianos acontecer é perder a contian- 

canele” ressalta Borpes. 

> Asescolas públicasde 5ºe 9º ano 
doensnolundamental e de 3º e 4º 

serie do ensino médio serão avala- 

das em português e matemática. 

: rá 
dirt: FR 

oras 

iii | Il 

pediram demissão, a gente 
está vivendo esse tipo de si- 
tuação que acho que asocie- 

dade tem que discutir se é is- 
so 0 que sequer. Se todos pe- 
diram demissão, o Enem f- 
cou na mão de quem agora? 
Das empresas privadas — 
avalia o ex-presidente do 
instituto. 
Primeiro presidente do Inep 

escolhido na gestão Bolsona- 
ra, Marcus Vinicius Rodrigues 
afirmou queo instituto precisa 
de um realinhamento e criti- 

como ministro Milton Ribeiro. 
Para Rodrigues, a equipe atual 
no comando doMEC é “muito 

fraca”, 
— Penso ser tarde para re- 

verter com a fraca equipe 

ue está aí no ministério — 
disse Rodrigues. — Estamos 
ferindo de morte o órgão di- 
retor da educação brasilei- 

ra. Isso é muito grave e é 
problema de Estado. Onde 
está a cabeça desse minis- 

tro? É só desconhecimento 
ou também é má fé? 
Dupas é o 1 fã presi- 

dente escolhido pela gestão 
Bolsonaro para comandar o 
Inep. As trocas constantes 
naautarquiasdo alvo de pre- 

ocupação dos servidores, 

por colocar em risco a reali- 
zação das políticas desen- 
valvidas pela instituição. 
Desde a semana passada, 

O GLOBO tem questionado 
o Inep sobre 15 acusações 

contra o presidente ea crise 

na instituição, mas o instl- 
tuto não tem respondido. 

Essas mesmas etapas da educação 
básica serão examinadas por amos- 

tras nas escolas privadas Também 

sarão aplicadas provas de portu- 

guês e matemática parão 2º anodo 

fundamental, em uma amostra de 

escolas públicas e particulares O 
Saeb avaliará, também por amos» 
tras, às áreas de humanas e da 

natureza no 8º ano do ensino funda- 

memtal. em todas asescolas. 

Reação. Em 

assembleia 

dantedasede 

do Inep, em 

Brasília. 

servidores 

denunciaram o 

que consideram 

abusasdo 

presidente 

da autarquia 
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A nova face indígena que surgiu em Glasgow 
Fá de funk, de Kanye West, de Marina Sena, bissexual e aspirante a advogada, Alice Pataxó atraiu a atenção 
na versão jovem da COP26 e foi elogiada por Malala, responsável pela fundação em que a baiana é bolsista 

LICAS ALTINO 

us es etnia cr br 

F' de funk, do rapper Kan- 

ve West, da cantora Ma- 

rina Sena, aspirante a advo- 
gada, blogueira e bissexual: 
Alice Pataxó, de 19 anos, 

quebra os estereótipos as- 

sociados aos indígenas. O 
discurso em defesa dos 

territórios indigenas no 

encerramento da COY 16 — 
versão jovem da conferên- 
cia climática COP26 — 

rendeu uma postagem es- 
pecial de Malala Yousatzai, 
a mais jovem ganhadora do 
Nobel da Paz. 

Alice evitou contato com 

a delegação oficial do Brasil 
na Escócia: 

— Não tivemos contato e 

nem gostariamos, porque 
não seriamos bem recebi- 

dos. Eles ficam dizendo que 
está tudo bem no Brasil. 

São absurdos que viemos 

aqui para desmentir. 
Morando em Porto Segu- 

ra, onde estuda na Univer- 

sidade Federal do Sul da 

Bahia, Alice vivia na aldeia 
Craveiro, no municipio 
vizinho de Prado. Faz pra- 

duação de bacharelado 
interdisciplinar em Huma- 
nidades, mas quer cursar 

Direito. Tornou-se ativista 

digital ao viveros conflitos 
do processo de reintegra: 

ção de posse de uma aldeia 
em 2015. Nas redes, passou 

E| produzi rconteúdos para 

osnão indigenas, com refe- 

rências pop, para falar das 

Milâmeia digital, Alice usa referênc às pop nos conteúdos que pubica 

ameaças isua etnia. Hoje, 
tem 107 mil seguidores no 
Instagram e 102 milno 

Twitter: 
— Eu já atuava no movi- 

mento estudantil, mas a 

reintegração tem um refle- 

xo muito forte na minha 

vida até hoje. Senti a res- 
ponsabilidade e a necessi- 
dade de mudar as coisas, 

Alice fez sua primeira 

“Não seriamos bem 
recebidos (pela 
delegação do governo 
brasileiro na COP26) 
Dizem que está tudo 
bem no Brasil, São 
absurdos que viemos 
desmentir” 

Alice Pataxó, blogueira 

viagem internacional a 

Glasgow, sede da COP26 e 
COTI6 comoutros cinco 

| nd igEnas. Noencerramen- 

toda COY16, em 1º de no- 

vembro, começou o discur- 

so no idioma nativo, para 

explicar suas origens. O 

video do pronunciamento 
caiu nas redes e fez Malala 

apontar a brasileira como 

uma das jovens lideres no 
planeta Ju Merecem ser 

ouvidas. À menção foi mo 

tivo de “surto”, para a pata- 

xá, bolsista do Malala Fund, 
instituto que a paquistane- 
samantém no Nordeste 

para mulheres indígenas. 

Alice luta contra a homo- 
fobia. A jovem quer desmis: 

tificar a sexualidade e o 

gênero entre indigenas e 
considera aintolerância 

como herança da coloniza- 

ção e da catequização: 

— À homotobia não deve 
ser bem vinda em nossos 

territórios. 
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mavimento edi tória? brasileiro Edilo 

promover praticas sustentaveis E 

enfrentar a mudança climática. 
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Marília 
Mendonça: 
cabo achado 
com hélice 

Em cabo enrolado a uma 

das hélices do avião do 

acidente que matou a canto- 
ra Marília Mendonça e ou- 

tras quatro pessoas foi acha- 

do ontem pelas equipes de 
resgate em Caratinga(MG), 

informou a Polícia Civil. O 

delegado Ivan Lopes Sales 

ressalvou que ainda não se 
pode afirmar que é o cabo 

rompido pelo avião antes da 

queda, na sexta-feira. 
— À gente só vai poder 

afirmar que é 0 cabo que se 

rompeu quando tiver o lau- 

do pericial — declarou Sa- 

les, segundo o G1. 

O recolhimento dos materni- 

ais do avião que serão pericia- 

dos terminou ontem. Os des- 
troços dever ir hoje parao Rio 

de Janeiro, para serem exani- 

nados pelo Centro de Preven- 
ção e Investigação de Aciden- 

tes Acronáuticos (Uenipa + Os 

motores serão periciados em 

Sorocaba (SP). 
A Polícia Civil informou 

que não há um prazo para 

encerrar as apurações de 
eventual responsabilidade 
criminal pelo acidente. 

— A Polícia Civil quer dar 

uma FeSposta célere, mas 

não significa uma resposta 

rápida — disse o delegado. 

Os dois motores do avião fo- 
ram retirados na tarde de on- 

tem por equipes do Cenipa e 

uma empresa de guincho par- 
ticular. Um motor que estava 
em uma área de mata fechada 

toi resgatado no início da tar- 

de. Ele teria se soltado logo de- 
pois da colisão com os fios da 
torre de transmissão de ener 

gia da Cemig. O segundo mo- 

Cor estava sl bm PPS 

Em entrevista, Roberta 

Miranda fala de sua relação 
com Marilia Mendo nça, no 

Segundo Cademo 
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NA LANTERNA 
Ibovespa cai 177/5% em dólar, 

pior desempenho entre maiores índices 

No ano, 

VITOR DA COSTA 
vor mentos oghóbo con! ba 

as últimas semanas, ên- 

N quanto as Bolsas ameri- 
Canas tenovaram seus Pe- 

cordes de fechamento, à 

brasileira não conseguiu 

deslanchar. Até na compa- 

FaÇÃão com outros mercados 

emergentes o Brasil fica pa- 

ra trás. As incertezas fiscais 

e políticas, a alta de juros e a 
revisão para baixo das pers- 

pectivas econômicas preju- 

dicam o desempenho do 

Ibovespa e fazem o princi- 
palindice da B3 comer poci- 

raem relação a seus pares. 

No ano,o Ibovespa acumu- 
la queda de 11,96%. Quando 
se considera o indice em dá- 

lar, o tombo chega a 17,75%. 

A desvalorização do índice 
em dólares reflete, além do 

recuo dos ativos locais, a de- 

preciação do real frente à 
moeda AIPETICATA. Ontem, 0] 

dólar comercial fechou com 

alta de 0,39% ,4 R$5,5410. 

Enquanto isso, as Bolsas 
americanas é europeias con- 

tinuam a aproveitar o cená- 

rio de maior liquidez no mer- 

cado, ainda que persistam 
preocupações com uma in- 

Haçãomais altaa nivel global, 
Alguns indices acumulam 
valorização acima de 20%, 

CONTAMINAÇÃO ELEITORAL 

Segundo a gestora de renda 
variável da Macro Capital, 

Priscila Araújo, o desempe- 
nho ruim do Ibovespa, princi- 

palmente no segundo semes- 
tre, deve-se à depreciação no 

preço de algumas commoditi- 

es, com as perspectivas de de- 
saceleração da economia chi- 

nesa, e à preocupações inter- 

nas como cenário fiscal. 
Ela ainda destaca o aumen- 

toda taxa hásica de juros, a Se- 

lie, pelo Banco Central (BC) a 

fim de conter a inflação. Com 
juros maisaltos, fica mais caro 
para às empresas consegui- 

rem se financiar, e as que têm 
dívidas muito altas veem seus 
débitos crescerem. 

É isso impacta diretamente 

no valor da ação, que é calcu- 
lado quando se traz a pers- 

pectiva de lucros futuros de 

uma empresa pata q valor 

presente. Quanto mais juros, 
portanto, menores os lucros 

e maior a taxa de desconto. 

— Voltando a ter uma taxa 

EFEITO ELON MUSK o Ações da Tesla caem 5% após enquete 
MAWES  Seseguiropiniâode internautas sobre venda de páçés executivo nepociaráliss 21 bi 
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Sem brilho. À preocupação com a deterioração do quadro fiscal, com PEC dos Precatórios e Au o Brasil, ateta negativamente o desempenho do Ibovespa 

IBOVESPA PERDE DE PARES GLOBAIS 
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de juros muito alta, temos 
uma competição muito 

grande com os ativos de ren- 
da fixa — ressalta Priscila. 

Desde o início de agosto, o 

toco está no cenário fiscal, 
devido ao impasse dos pre- 

catórios e, mais recente- 

mente, às mudanças no teto 

de gastos para garantir o pa- 
gamento do Auxílio Brasil, 

que vai substituir o Bolsa Fa- 

miliae éaapostado governo 
para aseleições de 2022. 
A Camara já aprovou, em 

primeiro turno, à proposta 

de emenda à Constituição 
(PEC dos Precatórios. Hoje 

será a votação em segundo 

urho, masotex toa inda terá 

de passar pelo Senado, onde 

enfrenta resistências. 

— O mercado não gosta de 

trabalhar com incerteza. 
Com a indefinição sobre a 

PEC dos Precatórios e o quan- 

10 de gastos vai ser embutido 
nesse processotodo, devemos 

continuar a ter volatilidade — 

diz a gestora da Macro. 

Parao CEO da plataforma 
Ohmrescarch, Roberto At- 

tuch, o descompromisso do 

governo com as contas pú- 

blicas passa uma sinaliza- 
ção ruim para o mercado: 

— O que fez o Brasil ser a 

pior Bolsa da mundo este 

ano é a agenda eleitoral e o 

tato dessa busca de popula- 
ridade por parte do governo 
ter contaminado o debate 

do cenário econômico. 

PERDE ATÉ DOS EMERGENTES 
Nos Estados Unidos, os três 

principais índices registram 

ganhos acima dos 19%. Na 
Europa, as principais bolsas 

também apresentam fortes 

altas, como a de Paris, com 
26,9% de valorização. 
Felipe Mattar, sócio-fun- 

dador da Atmosphere Capi- 

tal, gestora especializada 
em investimentos no exten- 

ar. ressalta que o desempe- 

nhodas Boisas americanas é 
impulsionado, dentre ou- 

tros fatores, pelos resulta- 

dos corporativos positivos. 
Mattar destaca que mesmo 

comoprocessode retirada de 

estímulos por parte do Fede- 

ral Reserve ( Fed, o BC ameri- 
cano), anunciado na semana 

passada, a tendência de alta 

deve continuar; 

— O Fed conseguiu con- 
vencer à mercado sobre co- 

mo se darão processo de re- 

tirada. Você pode ter uma 

rotação de setores, mas não 
uma queda das Bolsas. 

Quando se compara 0 de- 
sempenho do Ibovespa ao 
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de outros emergentes, o ce- 

nário não é muito diferente. 
Na comparação como M5- 

ClEmerging Markets, índice 

que acompanha o desempe- 

nho dos mercados de 26 pai- 

ses emergentes, entre eles 
Argentina, México, Turquia 

e Rússia, o Ibovespa também 

sai perdendo. E a participa- 
ção brasileira no MSC] ainda 

contribui para empurrar O 
indice para baixo, 
— O Brasil deixou de ser 

um mercado de destino fi- 

nal para os investidores, on- 

de você faz uma alocação de 
maior prazo, para ser um 
mercado de alocação tática 

— destaca Attuch, 

PERSPECTIVAS NEGATIVAS 

A Bolsa de Hong Kong tam- 

bém está em terreno negati- 
vo, com queda acurmulada no 

ano de 9,06%, Mas as razões 

para isso são bem diferentes 
das observadas no Brasil. 
O mercado de Hong Kong 

sofre com intervenções do 

governo chinês na econo- 
mia, que impactam ações de 

empresas listadas em Bolsa 

e commodities, e ainda en- 

frenta a crise da gigante do 
setor imobiliário chinês 

Evergrande, cujos papéis 
desabaram 84% este ano. 
Apesar do momento ruim 

do Ibovespa, analistas ainda 

veem oportunidades para 

quem se dispuser a garimpar. 
As indicações costumam ser 

de companhias menos sujei- 

tas aos movimentos cíclicos 

da economia, como frigorifi- 
cose papel e celulose. 

Mas, a curto prazo, as pers- 

pectivas seguem negativas. 
— Se for sinalizado que 

houve uma desancoragem to- 

tal sobre a questão fiscal e que 
o governo migrou para um la- 

do populista, entraremos em 

uma espiral negativa. E pode- 

mos ter o mercado brasileiro 
se deslocando ainda mais do 

exterior — afirma Priscila. 

À situação doméstica seria 
pior se não fosse a entrada de 

investidores est rangeiros no 

segmento secundário da B3, 

aquele com ações ja listadas. 
Até d denovembrao, essaconta 

tinha superávit de R$ 56 bi- 

Lhões, 0 que compersao saldo 

negativo de R$ 2,44 bilhões 
do investidor pessoa física, 

mais suscetível a abandonar o 

barco em mamentos de crise, 

Mercado reduz projeção do PIB 
em 2022, para expansão de 1% 
Focus prevê inflação de 9,33% este ano, com crescimento de 4,93% 

GABHIEL SHINOHARA 
gatetal sfdnodro codes ógdadso com ty 

meadd 

O mercado Hinanceiro redu- 
ziu, pela quinta semana 

consecutiva, sua projeção pa- 

ra o desempenho da econo- 
mia em 2022. A estimativa 
agora é que o Produto Interno 
Bruto (PIB) cresça 19% no ano 

que vem, contorme o Boletim 
Focus, que reúne às projeções 
de mercado, divulgado ontem 

pelo Banco Central (BC). 
Hã um mês, o mercado 

projetava expansão de 

1,54% no ano que vem. Em 

maio, a estimativa chegou a 

2,5%. As revisões para baixo 
acompanham um cenário 

de persistência da inflação, 
a alta da taxa básica de juros 
(Selic) e a incerteza fiscal 
das últimas semanas. 

Quando o governo sinalizou 
que poderia pagar parte do Au- 

xílio Brasil — substituto do 

Bolsa Família e vitrine eleito- 

ral para 2022 — com recursos 
loura do teto de gastos há algu 

mas semanas, o mercado pio- 
rou todas suas projeções de in- 
flação. câmbio, PIB e juros. O 
entendimento é que o maior 
risço fiscal traz insegurança 
para o país e afeta diretamente 
os caminhos da economia. 

SELIC A 11% NO ANO QUE VEM 

Entre os agentes demercado, 

há quem vejaum cenário ain- 
da pior, O kaú já projeta que- 
da de 0,5% no PIB em 2022, 

enquanto à consultoria MB 

Associados estima um cená- 

no sem crescimento. 
Camila Abdelmalack, eco- 

nomista-chefle da Veedha In- 

vestimentos, aponta que juros 
e inflação maiores prejudicam 

aatividade e devem levar as ex- 
pectativas para o PIB em 2022 

para abaixo de 1%. A projeção 
atual da casa é de 1,8%. 

— À tendência é que fique 
abaixo de 1% porque vem com 

taxa de juros de dois dígitos e 
tem um impacto para ativida- 
de econômica que é bem rele- 

vante. junto com a inflação. 1s- 

so acaba prejudicando a ativi- 
dade econômica de maneira 
bem expressiva — explicou. 

O mercado também dimi- 

nuiu sua projeção de PIB para 
2021. Passoude 5,04%, háum 

mês, para 4,93%. Aestimativa 

de inflação deste ano subiu 
pela 3º semana consecutiva, 
a 9,33%, bem acima da meta, 

de 3,75%, com tolerância de 
1,5 ponto para cima ou para 

baixo. Para 2022, a projeção é 
de 4,83%, com a Selic a 1%. 

A Or em pestaod 

ambiental, 

admbipar.com 
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Nema luz do sol 
desinfeta emendas 
Epic inteiro de pressão dos políticos sobre 

OQ Supremo. E dessa pressão surgiu uma ala 

do STF pensando na fórmula de manter as 

emendas do relator, mas com a exigência de 
aumentar a transparência. Nem a luz do sol 
desinfeta essas emendas. Elas são um escár- 

mio. A ministra Rosa Weber não vai abrir mão 

da posição dela, segunda uma fonte que acorm- 
panha as conversas. Mas há ministros queren- 

do encontrar algum ponto salomônico. Não 

existe tal ponto. As emendas de relator nasce- 
rara das piores práticas do Congresso que, a 
custo, vinham sendo abolidas. 

Hoje, à zero hora, começou a contar à prazo 

de votação no STE. Durante 48 horasos minis- 

trosvãose pronunciar. Até as 23h59 de quarta- 
feira. A tese que o presidente da Câmara, Ar- 

thur Lira, está defendendo é que a decisão li- 

minar da ministra Rosa Weber é uma interfe- 
rência no Legislativo, que teria à prerrogativa 

de distribuir as emendas. Conversa fiada. Es- 

sas emendas dãoaos parlamentareso poder de 
executar o Orçamento, função do Executivo. 

O espaço dado aos parlamentares de atender 
aos seus redutos já está contemplado nas 
emendas individuais e nas de bancada. Nes- 

sas, há transparência e isonomia. As do relator 

não têm critério, equidade, e ter havido casos 
de superfaturamento nos usos dos recursos, 
Foram feitas para serem opacas e distribuídas 

conforme o voto do freguês. Ecomprade voto, 

ndo tem outro nome. 

Se alguém pedirvistanas próximas horas, 
vale a decisão da ministra Rosa Weber. Ar- 

thur Lira está trabalhando então em dois 

trilhos: pressionou o Supremo com a con- 
versade que isso é invasão de prerrogativa e 

convocou todo mundo para votar hoje o se- 
gundo turno. Assim ele acha que torna a 
PEC mais irreversível. 
Uma coisa já se sabe. Por mais que alguns 

ministros do STF tentem costurar, não have- 

ra consenso. Há adversários dessas emendas 
no Supremo, E eles estão certos, Seria a insti- 

tucionalização da mesma corrupção detecta- 
da no escândalo que ocorreu no Orçamento 

no começo da década de 1990. 
A decisão da ministra Rosa Weber, que sus- 

deu a distribuição das emendas, diz com a 
inguagem própria do mundo jurídico tudo o 
que precisa ser dito. Ela paralisou a execução 
dessas emendas porque viu o risco de periculum 
in mora, e por isso deu a medida cantelar. 
Em seu vota, a ministra Rosa Weber diz que 

há dois regimes na execução do Orçamento, O 
“transparente” e o“anó- 

As emendas de nimo”. “As emendas do 
relator são um relator aperam com aló- 

escúrnio e gica da ocultação dos 
nasceram das congressistas requeren- 
piores práticas do tesda despesa por meio 

Congresso. O do estratagema da rubri- 

melhor que fozo ca RP-9. Navisão da mi- 
STF é seguir a nistra, isso se “opõe ao 
ministra Rosa ideal republicano” da pu- 

blicidade e da impessoa- 
lidade. Ela a define como “uma rubrica orça- 
mentária envergonhada de simesma”, 

Na sistemática dessas emendas, culo valor 

subiu 523% em 2020 em relação a 2019, as 
despesas oficialmente estão no nome dorela- 

tor, mas na verdade foram executadas por ou- 

tros. “Dai o caráter obscuro desse sistema: o 

relator-peral desonera-se da observância do 
dever de atender os mandamentos da isono- 

mia e da impessoalidade ao atribuir a si pró- 

pria à autoria das emendas orçamentárias, 

Terça- a | 

ocultando, dessa forma, a identidade dos efeti- 
vos requerentes das despesas, em relação aos 

uais recai o manto da imperscrutabilidade”, 

diz ovotoda ministra Rosa Weber. 
As emendas do relator são apenas uma par- 

te do imbróglio da semana. À PEC dos preca- 

tórios está andando graças a esse combusti- 
vel, as tais discutíveis emendas. Mas a PEC 

em si é muito ruim por embutir o não paga- 

mento de divida e a mudança casuística do te- 
to de gastos, tudo sendo apresentado dema- 

gogicamente como sendo necessário para 

haver uma política para os pobres. 
Ementrevista | ge meco ncedeu ontem na 

Globonews, o professor Edmar Lishoa Ba- 

cha definiu a proposta como sendo a “PEC 

da Calote”. 
— Diante desse governo que está aí, tudo o 

que se pode fazer é uma política de contenção 

de danos. Além de pressionar o Congresso pa- 

ra impedir que passe a PEC do Calote, Os pre- 
catórios são uma dívida liquida e certa. Eles 

deveriam ter achado uma solução, e soluções 

há para fazer caber os precatórios no Orça- 
mento, sem essa confusão infernal que estão 
arrumando tanto na natureza da PEC quanto 

nanatureza da votação —disse Bacha. 

Não existe um “arreglo” que o STF possa 
fazer para salvar tudo isso. E uma péssima 

PEC que vem sendo aprovada graças a essas 
emendas em tudo condenáveis. 

PEC dos Precatórios: Lira am lia voto remoto 
Governo planeja liquidar votação hoje em segundo turno e passou a fazer contas para compensar dissidentes 

de esquerda que apoiaram a proposta na semana passada e mudaram de ideia após pressão de seus partidos 

BRUNO IGÕES GERALDA DONA 
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governo co presidenteda 
Câmara, Arthur Lira (PP- 

AL), ampliaram ontem as ar- 
ticulações para tentar apro- 
var hoje em segundo turno a 

Proposta de Emenda Consti- 
tucional (PEC) dos Precató- 
rios. Lira Bexibilizou ainda 
mais a votação remota para 

deputados, eo lider do pover- 

no ajudou a organizar uma 
caravana que, segundo ele, 

reunirá mil prefeitos em Bra- 

siliaa favor do texto. À PEC li- 
bera espaço de R$ 91,6 bi- 
lhões no Orçamento de 2022 

ao revisar o teto de gastos, án- 

cora fiscal que impede cres- 
cimento das despesas para 
além da correção da inflação. 

O objetivo é tentar resol- 
ver a situação na Câmara in- 
dependentemente da deci- 

são final do Supremo Tribu- 

nal Federal (STF) sobre o 
chamado orçamento secre- 

to — emendas parlamenta- 

res de livre escolha do rela- 
tor, sob influência de Lira, 

que são distribuídas sem 
critério claro e sem transpa- 
rência. O governo passou à 
segunda-feira fazendo si- 
mulações de votos para sa- 
ber se tem segurança para 

aprovar a proposta, que pre- 
cisa dos votos de 308 dos 
513 deputados. 

No começo danoitedeon- 
tem a Câmara publicou um 
ato da Mesa permitindo que 
grávidas e deputados com 

saúde debilitada possam vo- 

tar remotamente. Na quar- 
ta-feira, horas antes da vota- 

ção do primeiro turno da 

PEC, Lira autorizou que 
parlamentares em missão 
oficial no exterior pudes- 

sem votar à distância, mes- 

moa Câmara tendo voltado 
aoesquema presencial que 
havia sido suspenso desde o 

início da pandemia. No pri- 
meiro turno, à PEC passou 
com 312 votos favoráveis, 

apenas quatro a mais que o 
Trimnimo necessario. 

A nova regra determina 
que o pedido para participar 

das sessões deverá ser acom- 
panhado de “documentação 
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No comando. O pres dente da Câmara Arthur Lira, que trabalha para llberar R$ 9L6 bilhões no Orçamento de 2022 

que comprove o estado de 

saúde do parlamentar”. 

Lira admite de forma re- 
servadaque poderá haver al. 

gum recuo de parlamenta- 

resdo PDTe PSB, queajuda- 
rama aprovara proposta em 

primeiro turno na semana 
passada. Mas alega que con- 
SeguIra compensar OS VOTOS 

de desertores com folga em 

outras legendas. 

A direção do PDT avalia 
que, após a suspensão da 

pré-candidatura de Ciro 

Gomes à Presidência da Re- 

pública e a uma rodada de 
conversas do presidente do 

partido, Carlos Lupi. pode 

contar com os votos dos 

seus deputados contra a 
PEC dos Precatórios. Se- 

gundo o colunista Lauro Jar- 
dim, estima-seque 12 dos 15 
parlamentares que votaram 
a favor da propostana sema- 

na passada agora serão con- 
tra o texto, 

OGLOBO procurou todos 
esses 15 deputados para fa- 
lar sobre como pretendem 
votar no segundo turno, Ao 
menos dois admitiram que 
mudarão de ideia: Dagober- 
to Nogueira (MS ) e Leôni- 
das Cristino (CE). Os de- 
mais não responderam. O 

deputado Eduardo Bismark 
(CE) disse ontem a uma TV 
local que está preocupado 
“com quem está passando 
fome”, referindo-se ao paga- 

mento do Auxilio Brasil, 
condicionado à aprovação 

da PEC dos Precatórios. 

MIL PREFEITOS EM BRASÍLIA 
A Confederação Nacional 

dos Municipios (CNM) saíu 
em defesa da PEC que adia o 
pagamento de precatórios. 

A proposta amplia de 60 pa- 
ra 240 meses o prazo para 0 
parcelamento de débitos 
previdenc tários dos muni- 

cípios. Segundo a CNM, a 

divida previdenciária dos 
municipios totaliza R$ 

126,5 bilhões e, atualmente, 

4.387 municipios devem à 
Previdência. 
O lider do governo na Cá- 

mara, Ricardo Barros (PP- 
PR), anunciouem rede soci- 
al que prefeitos virão a Bra- 

sília hoje para apoiar à vota- 

cão da PEC: 
“Amanhã teremos mais 

de mil prefeitos em Brasi- 

lia para apoiar a votação da 
PEC 23. Auxílio Brasil pa- 
ra os brasileiros que mais 
precisam. É a prioridade 

do governo Bolsonaro”, es- 
creveu Barros. 

Noites na fila em busca do Auxílio Brasil 

Chefes de família madrugam para atualizar o Cadastro Único, um dos pré-requisitos do novo programa 

ilhares de pessoas passa- 

M ram a madrugada de on- 
tem em filas nos postos do Ca- 

dastro Unico em Salvador, Re- 
cife e Belém para tentar atuali- 

zar ou cadastrar suas informa- 

ções na base de dados do go- 

verno, À inscrição no Cad Uni- 

co é um dos critérios para 

concessão do Asdlio Brasil às 

familias de baixa renda. 
Segundo reportagem exibi- 

daontem pelo Jornal Hoje, al- 

gumas pessoas chegaram ars 

postos no início da tarde de 
domingo eviraram a noite na 

fila. Ainda assim, muitas vol- 
taram pa ra casa sem atendi- 

mento. Num dos Centros de 

Referência da Assistência So- 

cial (CRAs) do Recife, por 
exemplo, são feitos apenas 60 
atendimentos por dia, e as fi- 

chas acabaram em apenas LO 

minutos, O cadastro é feito 
pelas municípios nos CRAs 

ou postos do CadÚnico. O po- 

vemo federal recebe a base de 

dados das prefeituras e usa as 
informações. 

Apesar de ser um dos critéri- 

os para concessão do Auxílio 

Brasil —o novo programa so- 

cial do governo que substituiu 
o Bolsa Família —, a obrigato- 

riedade de atualização do Ca- 

dÚnico está suspensa desde o 
início da pandemia. No início 
de outubro, a suspensão foi 

prorrogada por mais 120 dias. 

CRÍTICAS DE ESPECIALISTAS 

Para especialistas, o Auxílio 

Brasil é menos eficiente que 
q Bolsa Familia, Ao contrário 
do beneficio anterior, queera 

permanente, a duração do 
novo modelo será apenas até 
dezembro de 2022, o que 

traz insegurança social, diz 

Manoel Pires, coordenador 

do Observatório de Política 
Fiscalda FO Vibre. 

O economista participou 

de mesa redonda com otema 

“Como financiar a proteção 
social no Brasil?” ontem, ao 
lado de Marcelo Medeiros, 

pesquisador do Centro Inter- 

nacional de Pobreza, ligado 
ao Pnud, das Nações Unidas, 

OU novo programa social se- 

rá temporário “gd bo 
ampliação do beneficio para 

mais 17 milhões de famílias, 

o que, segundo a Lei de Res- 

ponsabilidade Fiscal (LRF), 
exigiriaacriação deuma fon- 
te de receita permanente. 

—O que eles fizeram foi dar 

um jeito para não terquearru- 
maruma fonte de custeio per- 
manente. Isso vai gerar inse- 

gurança grande porque, em 
dezembrode 2022, ogoverno 
terá esse dilema novamente. 

Eca 
am 

Flaquiómádries Pessoas passaram a note em posto munipai do Recife 

O governo deve publicar um 

decreto com os novos valores 

dos benefícios do Auxílio Bra- 

sil, previsto para começar em 

17 de novembro, Uma versão 
da minuta obtida pelo GLO- 
BO indica que o benefício pa- 

go a crianças de até 36 meses 
seráde R$ 130,ede R$ 65 para 
famílias com gestantes e jo- 

vens entre 18 e 21 anos ainda 

matriculados na educação bá- 
sica a partir de 2022. 
Os benefícios fazem parte 

da estrutura básica do progra- 
ma e serão limitados a cinco 
por família. O Auxílio Brasil 

vai pagar bônus por ce- 

sempenho académico e espor- 
tivo, além do valor minimo, de 
R$ 400. Benefícios para supe- 

ração de extrema pobreza é 
vouchers para crianças de fa- 
miílias de baixa renda que fre- 

quentem creches conveniadas 

também estão previsos. (Step- 
hanie Tondo, Femanda Trisotto 
e Geralda Doca) 
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Edtech recebe aporte da Yunus... 

A Yunus Corporate, do vencedor do Prêmio 
Nobel da Paz Muhammad Yumus, amuncia 

hoje o aporte de R$ 1 milhão na edtech Escola 

do Mecânico, fundada em 2011 por Sandra 
Nalli. Com sede em Campinas, em São Paulo, 

tem 37 unidades, sendo dez escolas próprias e 

27 franquias pelo pais. O foco é educação tác- 

nica e protissionalizante em mecânica para 

geração de mais emprego e renda. O valor será 

emp megado em marketing, canais de aquisição, 

pessoas, novos cursos e tecnologia. 

..emirana América Latina 

A meta é fazer da Escola do Mecânico refe- 

rência em impacto social no setor, diz Sandra 

Este ano, a previsão é elevar a receita em 55% 

sobre 2020. O negócio abrange ainda solu- 
ções nas áreas de funilaria, pintura cestética 

automotiva, além de um app que emprega 

mecânicos com mais de 230 vagas cadastra- 
das por mês, “Quero replicaro modelo para 
paises desassistidos e carentes desse tipo de 

serviço na América Latina”, conta ela. 

Americanas e Sebrae juntos 

À Americanas Market place eo Sebrae anuno- 

am hoje parceria para promover a inserção e 
capacitação dos pequenos negócios no ambi- 
ente digital de todo o país, ampliando merca- 
do. Até março de 2023, a meta é capacitar 90 

mil empr eendedores é preparar consultores 

do Sebrae em conteúdos e trilhas de capacita- 
ção voltar las paraa venda on-line. 

Aceleração de start-ups... 

A Russell Bedkord Brasil, de contabilidade e 

auditoria, lanção Projeto Inovação, para acele- 
rar start-ups doramo. Terá duas modalidades: 

pré-incubação, para propostas ainda não regis 

tradas como empresas, e incubação, para ne- 

pr cias já cor nstituídos que precisam de suporte 
para se desenvolver, Há 37 v apas, 5º ndo 30 

virtuais e sete presenciais, para Pu to Alegre, 

São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. As 

candidatas devem ter soluções tecnológicas 

para áreas como auditoria independente, con- 

tabilidade fiscal e perícia contábil. 

- para crescer com pa reerias 

As escolhidas receberão mentorias e consulto- 

ria técnica, Ná incubação, terão ainda acesso 

facilitado a investidores e oportunidades de 

negócios, inclusive com à Russell Bedford 
Brasil, “Por isso focamos na área contábil, 

porque poderemos usar as soluções no nosso 
trabalho”, diz o CEO Roger Maciel. Inscrições 
até 31 de dezembro pelo site da empresa. 

Glauce Cavalcanti, com Bruno Rosa e Camilla Muniz 

E-mail: pmefoglobo.com.br 

PENSE GRANDE 
UMA COLUNA SOBRE PEQUENOS E MÉDIOS EMPREENDEDORES 

MEDICINA MAIS ACESSÍVEL 

AClinica da Cidade, de consultas médicas a preço popular, lança seu 

modelo de franquia enxuto nesta quinta-feira, durante a Expo Franchi- 
sing ABF Rio. O Start, perssado para regiões com menos de 150 mil 

habitantes, pede investimento a partir de R$ 450 mil, para ter quatro 

consultórios. À empresa quer atrair mais médicos a fim de empreender, 

BNDES vai garantir crédito para MPMEs a partir de 
2022 em projetos focados em eficiência energética 

Banco Nacional de Desen- 

* volvimento Econômico e 

Social (BNDES) começa a ope- 
rar em 2022 o Programa de ga- 
rantias a crédito para eficiência 

energética (FG Enerpia). Apro- 

vado pela instituição, o projeto já 
conta com B& 45 milhões em te- 

cursos vindos do Programa Na- 

cional de Conservação Energéti- 

ca (Procel), captados via Eletro- 
brás, mas já negocia com outras 
instituições novos recursos. 
O programa será anunciado 

hoje por Gustavo Montezano, 
presidente do BNDES, na 

Cop26, na Escócia. 

A meta é oterecer garantia de 
até 80% do valor de emprésti- 

mos obtidos par micro, peque- 
nas e médias empresas destina- 

dos É | projetos que pro neo ain 

eficiência enerpética, reduzindo 

o desperdício de energia e a 

emissão de- gases deefesto estufa. 
— Cada R$ 1 nesse fundo tem 

potencial de permitir a contrata 

ção de R$ 8 na ponta. Assim, os 
R$ 45 milhões do Procel podem 
permitir mais de R$ 300 mi- 

lhões em crédito — calcula Pe- 

trônio Cançado, diretor de crédi- 
toa infraestrutura do banco 

O Green Climate Fund 

(GCF), o KW equi valente ao 

BNDES na Alemanha) e o Ban- 

co Interamericano de Deservol- 
vimento (BID) são cutrasentida- 

des que poderão ampliar às re- 

cursos do FGEnerpia. 

— Esperamos captar mais 
R$ 100 milhões, o que permi- 

tiria bater com folga a meta de 

superar R$ 1 bilhão em em- 
préstimos com garantia pelo 

programa — diz o executivo. 
O novo programa entra agora 

em fase de integração ao sistema 
do BNDES, para que a estrutura 

esteja pronta para o iniciodaope- 

ração em 2022. Avançará ainda o 
dialogo com outros agentes fi- 

nanceiros de crédito parceiros. 

Na prática, o Funergiato poi- 

meiro programa segmentado a 

Intraempreendedorismo é via para 

empreender dentro da corporação 
Profissionais podem criar iniciativas de inovação dentro das 

empresas em que trabalham como opção a abrir um negócio 

0 intraempreendedorismo, 
que é empreender dentro 

de uma empresa buscando 

soluções para inovar sem 
necessidade de novo CNP], 

está entre os temas trabalha- 

dos no Menos30 Fest, lestival 

de educação empreendedora 

e inovação da Globo, que vai 

de hojee vaia quinta-feira, 
O festival digital, com patroci- 

niode Sesie Senai e com trans- 

missão ao vivo pelo YouTube do 

Gle pelo Portal G1 Empreende- 

dorismo, traz oficinas, CUISOS, 

PREPARE = 

palestras e hatalhas de pitches. 

= Já tratamos ed UCaÇÃo Em- 

preendedora pensando es 

competências e ferramentas 
que tragam o protagonismo na 

vida para a mão dos jovens É 
importante como viade cresd- 
mento profissional e geração de 
renda. E vemos crescer o intra- 
empreendedorismo. que é me- 

nos sobre abrir um negócio e 
mais sobre buscar comporta- 

mentos e ideias que ajudam a 
companhia — destaca Viridiana 

Bertolini, gerente de Deservol- 

CO À 

ser lançado pelo banco após a 
implementação do Programa 
Emergencial de Acesso a Crédito 

(Peac). que integravao pacote de 
medidas para reduzir o impacto 

econômico da pandemia nas 

emprear Ele ofereceu garanti- 
as de até 80% do valor de em- 
préstimos obtidos por pequenas 

emédias empresas no pais no se- 

gundo semestre do ano passado. 
— O EGI-Peac foiumdivisor 

de águas. Concedeu garantias 
a quase R$ 93bilhões em em- 

préstimos a pequenas e médi- 
as empresas. E naturalesperar 

que, se tivermos sucesso no 
FúEnergia, virão programas 

similares para outras ativida- 

DITA GAÇãO 

vimento Institucional da Globo, 

As organizações, explica ela, 
estão mais abertas à colaborado- 

res que atuam com resiliência, 
cocriação, busca de resultados 

inovação, transitam em tinmes 

interdisciplinares. E lidam com 

Derra, as trostrações: 

des —parante Ca nçado 

O banco, diz ele, vai ampliar o 

cardápio de produtos para a área 

ambiental, social e de governan- 
ça (ESG, na sigla em inglês), 
O novo programa pode conce- 

der garantias no valor deaté R$ 3 
milhões por empresa, com pra- 
zos de cobertura de 12 a 84 me- 

ses. À estimativa é que à maior 

parte da demanda seja por nd 
res inferiores a R$ 1 milhão, 

que o maior escopo de teh 

deverá estar concentrado em 
projetos voltados para melhorias 
em ar eas COMO uminação ou 

refrigeração de negócios como 
pequenos comércios, s exemplo 
de padarias, até supermercados 

e indústrias de médio porte. 

— U importante é ter um 

projeto fundamentado e que 
comprove que vai resultar em 
eficiência energética. Ele traz 

ganhos sociais, amblentais e, 
por conse quênc lã, EL onómi- 

Cos — pontua O diretor. 

Para se candidatar à empresa 

deve ter faturamento de até R$ 
300 milhões ao ano, seguindo as 

regras de enquadramento de ca- 

da linha de crédito, seja do BN- 
DES oude instituição parceira 

O banco fará workshops, capa- 

citações e outras ações para pro- 

moção de eficiência enerpética. 

— Às hierarquias mudaram, 
Numa sociedade em rede, 

passamos a ambientes mais 
horizontais colaborativos 

À iniciativa pode ser prática 
Com pr duto cui serv 20 à SE 

implementado no co ntexto da 

Com ipanhi Na, CH Cr omportane EH 

tal, via atitude empreendedora. 

Aos jovens intraempreende- 
dores, ela recomenda buscar 
pessoas na empresa que possam 

auxiliar no processo. Ou partici- 
par de chamadas, desafios e 
In ibações nas COPpOraçÕões. 

Dai, construir uma versãosim 

ples da solução e testar pequeno 

para, depois, avançar 
— Temavercoma necessida- 

de de se ter mais diversidade 

nessa escuta E o crescente en- 
contro de gerações — conta ela. 
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Gasolina sobe 
pela 5º semana 
e chega a R$ 7,99 
nos postos 
ANP publica resolução com regras para 

delivery de combustível, mas para analistas 

medida não vai resolver aumento de preço 

BRUNO ROSA MANDEL VENTURA, 

GLADCE CAVALCANTI 

EMARTHA IMENES 
ecorcrrt Gogdetho corr. br 
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N: quinta semana seguida 
de alta, o preço médio do 

litro da gasolina chegou a R$ 
67Ina última semana, um au 

mento de 2,25%, de acordo 

com levantamento da Agência 
Nacional do Petróleo. No Rio 
Grande do Sul, onde foi regis- 

trada a maior cotação na borm- 

ba, o produto atingiu R$ 7,99. 
No ano, a gasolina já ficou 

49,6% mais cara para o consu- 

midor. O Rio de Janeiro está 
entre as maiores cotações; O 

valor médio nos postos éde R$ 
2149. Não foi o unico combus- 

tível a subir de preço. O diesel 
avançou 245%, para R$ 

5,339, na sexta semana segui- 

da de aumento, Desde janeiro, 
o consumidor lida com reajus- 
teacumulado de 48,/05%. 

No gás de botijão, despesa 
que pesa ainda mais no orça- 
mento das famílias de baixa 
renda, a alta foi de 0,43%, para 

RS 102,48. Noano, subiu 3%, 
Segundo o Observatório So- 

cialda Petrobras (OSP), ligado 

à Federação Nacional dos Pe- 
troleiros, os preços dos com- 
bustiveis estão nos maiores pa- 
tamares do século. Para Eric 
Gil Dantas, economista do 

OSP, ainda há espaço para 
mais aumentos da Petrobras. 

A escalada de preços dos 
combustiveis corrói o orça- 

mento do consumidor, pressi- 
anaa inflação e afeta a imagem 
dopresidente Jair Bolsonaro, 
que afirma não ter culpa dos 

aumentos nas bombas. A ANP 

publicou ontem resolução que 
altera as regras de comerciali- 

zação de combustiveis e per- 

mite o delivery de gasolina e 
diesel, A medida é parte da es- 
tratégia do governo para redu- 

zir preços, mas, para especia- 
listas, terá alcance bastante lj- 
nuútado em um cenário de au- 

mento da cotação do petróleo 

e avanço do dólar, variáveis 
que afetam os preços de gasoli- 
nae diesel. 

RISCO DE SONEGAÇÃO 
Hoje, o valor mostrado na 

bomba tem três casas deci- 

mais. À partir de agora, serão 
apenas duas. Os postos têm 
180 dias depois de publicada a 
resolução Lazer à mudan- 

ça. Além disso, a ANP permi- 

tiu que a atividade de delivery 
seja exercida a partir de autori- 

zação específica da agência, 
que neste momento restringe 

aentregaaoetanol hidratado 

à gasolina C. A entrega deve 
serfeita até os limites do muni- 
cipio onde está o revendedor 
varejista autorizado pela agên- 

cia. Além disso, um único pos- 

ta poderá vender diferentes 
marcas de gasolina e etanol, 
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Pressão na bomba. Preço médio da gasolina no país avançou 2.25% na semana passada e chegou a R$ 671 No Ria de Janero. à cotação ficou em R$ 29 

Bolsonaro nega narefinaria e comoé > O presidente voltou a 
culpa por preço > Bolsonaro voltou a quepodechegaraRS? defender aprivatizaçãoda 

nas bombas lazer críticas à Petro- napontadalinha? Pode Petrobras Nofimde 
braseatacouomontan-  diminuirna Petrobras? semana jáhava ctadoa 

tedosdividendosdistr|- Pode Até porqueos possibilidade de tatiar a 

> O presidente Jair buidos para os acionis- dividendos são nomeu empresa afirmado que 

Bolsonarovoltouadizer tasdaempresa Opresi- entender absurdos:R$ quer buscarumaiormade 

queele e seu governo dente alirmôu que à 3i bilhões em três me- secar lnre” dela 

não têm culpa pelo preçoaltodocombusti-  ses.Nãoqueroa parte 

aumento dos combust-  velocomeemtodoo da linião desse lucro > — Para mim, oideal à 

veis. Em conversacom mundo, mas que nó fantástico. Alé porque privatizar a Petrobras 

apoiadores na saída do Brasil"podesermenor”.  nãovalmuitacolsa. Val Mas (vende-la) para 

Palácio da Alvorada, liparsosocial Fome-  muitasempresas. Não 
repetiu que o litro da = Não querotirar a Hhor social é baratear o sair de um monopólio 

gasolinasaiaR$2,30da minharesponsabilida- preço da gasolina — estatal para um morno- 

Petrobrasequechegaa de Olitroda gasolina disse ementrevista à pólio privado — disse. 

R$?nabomba esta custando R$ 2.30 TV Jovem Pan. (Evandro Eboh) 

desde que o nome seja identifi- 
cado de forma clara. 
— O objetivo é modermizar 

e aprimorar a revenda — afir- 
mou Raphael Moura, diretor- 
peralda ANP —O delivery se- 

rá feito por veículos especifi- 
cos, pois serão monitorados e 
fiscalizados pela ANP. 
Décio Oddene, ex-diretor- 

geral da agência, diz que ini- 

clativas para promover con- 

corência são favoráveis, mas 

o impacto pode ser limitado: 
— Às mudanças podem ter 

impacto geral? Talvez não. Es- 

sa maior concorrência pode 
ser limitada a um posto perto 
de umausina cum posto CJLHO 

venda via delivery em deter- 
minada região, mas é impor- 
tante ter concorrência, 
Marcus D' Elia, sócio da Leg- 

gio consultoria, diz que a fisca- 

lização será o maior desafio: 
— Adificuldade é o poder de 

fiscalização para proteger o 
consumidor. E há questões 
uperacionais. Nos postos, será 

preciso ter tanques diferentes 
para as marcas. 

Paulo Miranda Soares, 

presidente da Federação 
Nacional do Comércio de 
Combustíveis e de Lubrifi- 
cantes (Fecombustiveis), 
afirma que não haverá re- 

dução de preço para o con- 
sumidor. Hoje, os postos 

Brasileiros atravessam a fronteira para pagar menos pelo combustível 
MATHEUS RUAS* 

mala res éLogi ab seem Jr 

Pc hugrir da alta no preço da 

gasolina. brasileiros estão 

atravessando a fronteira e 

abastecendo os carros na Ar- 

gentina. À busca por combius- 

tiveisem Porto Iguaçu, no pais 
vizinho, Jevou postos de com- 

bustiveis locais a Amitarem à 

fornecimento a 15 litros por 
veiculo estrangeiro ao dia, 
A decisão foi tomada na 

quarta-feira passada por em- 

presários e donos de postos. 
Enquanto os postos de Foz do 

Iguaçu tinham gasolina en- 

tre R$6,35eR&7olitro,ova- 
lor médio no país vizinho es- 

tava em tomo de R$ 3,15. 

“Estamos tentando aumen- 

tar a produção, mas lamenta- 
velmente temos uma cota de 

abastecimento. Ou seja, não 
LOS permitem mais do ue 

uma certaquantidade- de com- 
bustível porque o preço está 

muito baixo, e o barril do pe- 

tróleo subia para USS 80" afir- 

mou o representante da Cà- 

mara de Combustiveis de Mis- 
siomes, Faruk Jalaf, ao jornal ar- 
gentino Clarin. 

Segundo a Receita Federal, 
com o aumento do número 

de casos de revendas ilegais 

de botijões de pás e galões de 

gasolina, após alta dos preços 
no Brasil, o órgão iniciou na 

região a Operação Nafta. A 

fiscalização na fronteira foi 
intensificada no combate à 
entrada de combustiveis ar- 

gentinos no Brasil. 

O objetivo é proteger a po- 
pulação dos riscos desse tipo 
de revenda, principalmente 

setor de combustíveis. A Re- 
ceita Federal informou que, 

sem bandeira já têm cerca 

de metade de participação 
de mercado: 
— Os postos têm contra- 

tos com as distribuidoras, 

Ninguém vai quebrar con- 

trato. À ANP tem 65 fiscais 
para o Brasil todo. Como vai 

Hscalizar um serviço que 

demanda cuidados ambien- 
tais, desegurançae de trans- 
porte? Isso vai resultar em 

sonegação fiscal e roubo de 

combustíveis. 
Especialistas ponderam que 

há riscos na entrega. 

— lsso vai criar mais dis- 
cussão do que eficiência. 
Qualquer transporte de 
combustivel tem inflamabi- 

lidade alta — avaliou Silvio 
Mantes, professor de Comér- 

cio Exterior e Logistica do H- 

mec-R]. 
O programa vinha sendo 

estudado desde 2018, após 

agreve dos caminhoneiros 
Lo passou por uti projeto- 

piloto. Segundo a ANP, to- 
da a entrega será acompa- 
nhada em tempo real, ge- 

orreferenciada e será feita 
de forma segura. 

desde o início da Operação 

Natta em Dionisio Cerqueira 

hã duas semanas, foram 
apreendidos 2,5 mil litros de 

gasolina e 130 botijões de pás. 

Cruzar a fronteira não étare- 
fa simples. À Polícia Federal 
exige que os brasileiros regis- 

trem a saída, Já na aduana ar- 

gentina, são cobrados docu- 
mentos pessoais e compro- 
vante de vacinação completa. 

*Estagiário, sob supervisão 
de Danielle Nogueira 

Produção de veículos despenca 
e tem pior outubro em 5 anos 
Alta do dólar e falta de semicondutores e pneus contribuiram para a queda 

IVAN MARTÍNEL-VARGAS 
daári is Mine ixirgasbedglaso cam 
sh Pa LO 

N montadoras deveiculos 
produziram 177,9 mil 

automóveis no país em ou- 

tubro, 24,8% a menos do 

que no mesmo periodo do 
ano passado e à pior marca 

para o mês dos últimos cin- 
co anos, segundo dados da 
Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Au- 
tomotores (Anfavea), 
O Indicador sinaliza um 

ritmo fraco de produção in- 

fluenciado principalmente 
pela falta de componentes e 
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matérias-primas para a pro- 
dução no mundo, em espe- 

cial de semicondutores e 

pneus. À desvalorização do 
real ante o dólar também 
tem afetado o setor, que im- 

parta mais componentes do 
que exporta veículos. 
No acumulado deste ano 

até outubro, foram produzi- 

dos no país 1,83 milhão de vei- 
culos, 16,7% acima do regis- 
trado no mesmo periodo de 

2020. É um patamar muito 
inferior ao da indústria auto- 
motiva antes da pandemia, 

Em 2019, por exemplo, foram 

fabricados de janeiro a outu- 
bro 2,55 milhões de carros. 
Em meio à desaceleração 

Quase parando. Montadoras fabr caram 25% amenas em outubro deste ano 

noritmo de produção, a esti- 
mativa da Anfavea é termi- 

nar 2021 com crescimento 

entre 6% e 10% em relação 
ao ano passado. O estoque 
de veículos atual segue em 

niveis que o setor considera 

baixo, variandoentre 15a 17 

dias úteis. Para o presidente 
da Anfavea, Luiz Carlos Mo- 

rães, O cenário de escassez 

de componentes permane- 
cerá durante todo o ano de 

2022 e deverá continuar a 
afetar o segmento global. 

mente, com repercussões 

no Brasil. 

“PIOR MOMENTO" 

A consultoria BCG estima à 

perda da produção para este 
anoentre IO milhões e 12 mi- 

lhões de unidades pelo pro- 

blema na cadeia de forneci- 

mento de semicondutores e, 
para 2022,em tomo decinca 

milhões de veículos. 
O segmento defende a naci- 

onalização da produção de se- 

micondutores para reduzir a 
dependência brasileira da im- 

portação desses itens da Ásia 
e tem solicitado ao Ministério 
da Economia políticas de in- 

centivo. Até à momento, Con- 

tudo, não existem medidas 

nesse sentido, 
Uma das preocupações do 

setor no curto prazo tende a se 

resolver. Ontem, caminhonei- 
vas autônomos decidiram en- 
cerrar uma greve no Porto de 
Santos que vinha travando a li- 
beração de contêineres com 
matérias-primas, como semi- 

condutores. Segundo Moraes, 

as IINertezas afetam negatira- 

mente o custo de produção: 
-— E Q pior momento da in- 

dústria em termos de efici- 

ência porque não consegui- 
mos planejar e traz proble- 

mas porque temos contra- 
tos com clientes. Isso afeta 

rede de concessionárias e 
fornecedores. 
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ENTREVISTA 

Christian Gebara / PRESIDENTE DA vivo 

Executivo diz que poucos aparelhos celulares 
ativos hoje no Brasil aceitam a nova frequência 
e, por isso, não é hora de antecipação 
BIRLUNO ROSA besta came dhogista pam Es 

“ESTOU 
PREOCUPADO 
EM LEVAR 056 A 
MAIS PESSOAS' 
M aior operadora do Bra- 

E sil, a Vivo vai esperar 

para lançar o 56 de forma 

comercial. Em entrevista ao 
GLOBO, o presidente da te- 
le, Christian Gebara, disse 

que ainda há poucos celula- 
res no Brasil capazes de ro- 
dar nochamado 5G standa- 

lone, rede independente da 

atual 4G que será construída 
no pais. “Estou mais preocu- 
pado em levar o 56 para 

mais pessoas. O objetivo é 
fazer o 56 massivo”, diz O 
executivo. Ele lembra que o 

certame revelou concorrên- 
cia no setor, apesar de Vivo, 
TIM e Claro estarem em 

processo de compra da Oi, 

A Vivo já está pronta para 
lançar 0 5G comercialmente? 
Jáestamos nos preparan- 

do para o 56 faz tempo. 
Tecnicamente, estamos 

preparados, sim. Além dos 

equipamentos, nossa rede 

está pronta para o maior 
tráfego que vai surgir com 

o 50. Mas não é só a parte 

da Vivo. E uma conjunção 
de ações. Estamos prepa- 
rados do lado da infraes- 

trutura,cacordoscomfor- 

necedores estão encami- 

nhados. Agora precisamos 
poder construir infraes- 

trutura maior em algumas 
cidades e ter os dispositi- 
vos de maneira acessível 

para maximizar o serviço. 

Mas seria possivel ter 5G ja 
neste ano? 
já temos 5GD&S em oito 

capitais. As obrigações de 
cobertura do leilão que ini- 
ciam em julho do ano que 
vem são de 56 standalone 
(rede independente da atu- 
al 4G). Para isso, precisa- 
mos da frequência que aca- 

bou de ser leiloada. Ade 3,5 
GHz requer liberação da fai- 
xa (pois é ocupada hoje pela 
TVaberta). É difícil anteci- 
par quando isso vai ocorrer. 
Estamos nos preparando 
para que, quando isso for 

possível, tanto em 3,5 GHz 
como em 2,3 GHz, a gente 

Comece a pilatar o uso. Não 

temos como concretizar a 
data, pois a outorga não foi 
dada ai nda ; 

O senhor falou sobre a rede 5G 

standalone. Hã muitos 
aparelhos aptos para isso? 
Os aparelhos compatíveis 

com o 5G standalone são 
uma minoria do portfólio 
disponivel no Brasil. Esta- 

mos falando do topo da Sam- 
sung eda Apple e um da Mo- 
torola que ainda vai ser habi- 

litado. Ou seja, só nos apare- 
lhos mais caros. São muito 

poucos. O usuário só vai no- 
tar a experiência do 56 nos 

smartphones quando a fatia 
desses mercados for maior. 

Então, não adianta querer se 

antecipar demais. Tem que 

Q 
“Os aparelhos 
compatíveis com o 56 

standalone são uma 
minoria do port fólio 

disponível no Brasil. 
Estamos falando do 
topo da Samsung e da 
Apple e um da Motorola 

que ainda vai ser 
habilitado” 

“Eu posso la nçar e 

quem vai usar é a 

minoria por causa dos 
aparelhos. Mas não será 
massivo, Estou mais 

preocupado em levar o 
56 para mais pessoas 
do pais” 

ter uma massacriticade apa- 

relhos. Eu posso lançar, e 

quem val usar é a minoria 

por causa dos aparelhos. 
Mas não será massivo. Estou 

mais preocupado em levar o 

56 para mais pessoas do pa- 
is. O objetivo é fazer o 56 

massivo. 5e eu quiser ativar 

o 56 non-standalone (que 

funciona em conjunto Com 

o 40), como estou ativando 

05GDSS em capitais, o cli- 

entejávêmarcadoo5G, mas 
não é o standalone que é o 
Li SETVE para às obrigações 

Anatel. 

Mas vai poder chamar 56 se 
for non-standalone? 

Ainda vamos ter a discus- 

são se poderemos chamar 
de 5G o non-standalone. 

Mas é importante olhar no 

mundo, pois as outras ope- 
radoras estão chamando de 
5G 0 non-standalone. 

Qual é a estratégia de 
lançamento de produtos? 
O diferencial do 5G vai vir 

na internet das coisas. Isso 

vai ser forte nó mundo em- 

presarial, Já estamos avan- 

cando em redes privativas 
como ada Vale. Estamos co- 

meçando FL pensar em Emo- 

dela de redes para agrobusi- 
ness, indústriae varejo. E es- 
pero que em 2022 a gente 

comece à ter casos mais 

concretos. Soluções para 0 
consumidor Com casa Co- 

nectada e CATDOS autáno- 

mos, talvez isso demore um 

pouco mais. 

Qual o balanço da 
participação da Vivo? 
O valor da compra das fre- 

quências foi de R$ 1,1 bi- 

lhão. Algumas obrigações já 
estão quantificadas, Partici- 
pamos de todas as frequên- 
cias que podíamos partici- 

MPT aponta vínculo empregatício de motoristas de apps 
Procuradores de SP entram com ações civis públicas contra empresas como 99, Uber, Rappi e Lalamove e pedem indenização 

IVA MARTIS ES-VARGAS 
Budd marie ago sega ár oe 
ai PRI 

Ministério Público do 
Trabalho (MPT) de São 

Paulo ajuizou ontem quatro 

ações civis públicas contra 
os aplicativos de transporte 
e entrega 99, Uber, Rappi e 

Lalamove por supostas frau- 

des trabalhistas cometidas 

pelas empresas. Os proces- 
sos são de âmbito nacional, 

O MPT pede à Justiça do 

Trabalho o reconhecimento 
de vínculo empregatício en- 

tre os motoristas de aplicati- 

vo sob pena de multa de R$ 

10 mil por trabalhador en- 

INDICADORES 

IBOVESPA 0,04% 
6,74% 

contrado sem registrodetra- 
balho formal, além de multa 
de 1% de faturamentos anu- 
ais para indenizar supostos 

danos morais coletivos co- 
metidos. Os valores serão re- 
vertidos ao Fundo de Ampa- 

ró ao Trabalhador (FAT) em 

casode condenação. 
Os procuradores solicitam 

ainda que as quatroempresas 
se abstenham de cadastrar 

novos motoristas sem reco- 

nhecer vinculos de trabalho 

for mal. As quatro ações ain- 

da precisam ser apreciadas 
pela Justiça do Trabalho e se 

somam a outras 12 já propos- 
tas contra aplicativos de en- 
trega. Segundo o procurador 
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do trabalho Rodrigo Casti- 

lho, que está à frente da coor- 
denadoria do MPT responsá- 
vel por investigar os aplicati- 

vos e que ajuizou as ações, as 
investigações começaram 
em 2016: 

— Entendemos que o apli- 
cativo vende um produto no 
mercado de consumo, queé o 
trabalho de uma pessoa (0 

motorista). À única diferen- 
ça dos aplicativos para as de- 
mais empresas é que à farma 

de contratação se dá através 

de uma plataforma digital, A 
regra no Brasil é a relação de 

empregoquandose utilizado 

trabalho de um ser humano. 

O MPT diz ter recebido 

mais de 600 denúncias rela- 

cionadas a aplicativos de 
mobilidade e entregas e que 

muitos casos estão em fase 

de investigação. 

SEM DESCANSO 

No total, 625 procedimen- 
tos já foram instaurados 

contra 14 aplicativos. À 
Uber lidera entre as mais 
demandadas pela MPT, é 

responde a 230 procedi- 
mentos, seguida por iFaed 

(94). Rappi (93), 99 (79), 

Loggi (50 je Cabity (24). 
Segundo a procuradora 

Tatiana Simonetti, também 

envolvida nas investiga- 
ções, hã uma série de provas 
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indicando que os aplicati- 

vos descumprem a legista. 
ção trabalhista. 
Uma das principais provas 

usadas pelo MPT é a análise 
dedadosdeviagens feitas por 
IOmilmotoristas da 99 entre 

julho de 2018 e julho de 
2019. As informações foram 
inicialmente solicitadas à 99 

e à Uber, mas as empresas se 

recusaram a fornecer os da- 

dos, que só foram obtidos 
após decisão judicial. 

—Qs dados da própriaem- 

presa mostram que há per- 
manência e continuidade 

dos trabalhadores (motoris- 
tas) nas atividades e muitos 

sem terodiade descansose- 
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par. Adquirimos blocos em 
3,56Hz, que é a principal 

frequência do 5G e a mais 
usada mundialmente para 
essa tecnologia. Em 2,3 
GHZ, compramos freg LÓ TI- 

ciano Norte, Centro-Oeste, 
Sudeste e São Paulo, Não le- 
vamos no Sul, pois, se a 

aprovação da Oi for finaliza- 
da de maneira positiva, po- 

deriamos, em algumas pe- 
quenas localidades do Sul, 
chegar aa limite de frequên- 
cias médias. E quando vi- 
mos que os preços estavam 

subindo muito, preferimos 
não continuar, pois temos 

muita fr equência na região. 

É compramos o que queria- 
mos em 26 GHz, que é a fre- 
quência do futuro, e será 

usada para o trátego de da- 

dos em regiões de concen- 
tração de usuários, como es- 

tâdios de futebol earenas de 

show. 

Como vê a concorrência maior 

paraa Vivo? 
Foi um leilão democrático 

pois deu oportunidade para 

todos os oper adores ou no- 

vos participarem. É saudá- 
vel que haja concorrência, 
inclusive é positivo falar dis- 

so quando estamos em uma 
operação de aquisição da 
Oi. Aconcorrênciaestãai. À 

quantidade de frequências 

que foram leiloadas é maior 
doquetodaa frequência dis- 

ponivel hoje no mercado 

entre asoperadoras móveis. 
Isso mostra que o mercado 
segue competitivo. 

Qual é o desafio para melhorar 
alegislação das antenas? 

E um tema muito relevante 

para o 56. E fundamental 

mudar a legislação para que 
e Jd Mais propicia anova Pora- 

lidade, que vai necessitar de 

mais antenas. Algumas leis 

municipais impedem que a 
gente instale antena em áre- 

as periféricas, onde a digitali- 

zação pode teruma mudança 
radical na experiência. São 
exigências como compro 

vante de posse de terreno. Al- 

gumas leis exigem largura de 
rua que, em certas comuni- 
dades, não há. 

mana! remunerado. 

De acordo com o MP, cer- 
ca de 40% dos motoristas 

descansavam em média me- 

nos de um dia por semana e 
aproximadamente 30% de 
umadois dias por semana. 

Também Loram colhidos 

depoimentos demotoristas, 
além de ações de fiscaliza- 

ções e a análise dos termos 

de uso dos aplicativos, 
Sopunto Castilho, apesar 

de afirmarem ser apenas in- 

termediadoras entre moto- 

cristas 2 os usmgarios, as em- 

presas se descrevem em pa- 
tentes como serviços de 
transporte e, por Isso, deve- 

riam registrar motoristas. 
Procurado, O Rappi não 

quis comentar. UGLUBO 

procurou os aplicativos 99 
e Uber, mas não obteve re- 

torno e não conseguiu lo- 

calizar representantes da 
Lalamove, 

emo 
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RAFAEL GARCIA 
Emirados cnh del 
natal pacas hagugdaba her ba 
ELAS CRCÓCIA 

O maior experimento já pro- 
jetado para medir a res- 

posta da Floresta Amazônica à 

mudança climática chegou 
quase a ser cancelado por falta 

de recursos, mas, após uma in- 

jeção de R$ 19 milhões doados 
pelo governo britânico (2,5 
milhões de libras), será reto- 
mado neste ano em sua forma 

mais ambiciosa. Após uma es- 
pera de sete anos, o Amazon 
Face deve começar ainda em 

2021 a construção de torres gi- 
gantes que vão bombear COZ 
na floresta e observar como as 

arvores reagem. O anúncio foi 

teito em um evento do gover- 
no britânico na COP26, a con- 
ferência da ONU sobre mu- 

danças climáticas. 
Coordenado pelo ecólogo 

David Lapola, da Universida- 

de Estadual de Campinas 

(Unicamp), o projeto foi lan- 
cado em 2014, mas, apesar 
das promessas de patrocínio, 

nunca chegou a sair do papel 

coma idealizado. Agora, em 
colaboração com o Instituto 

Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (Inpa), a universi- 
dade COnSÉgUiu PECUTSOS 

Aideiabásicadoesperimen- 

to é simular condições futuras 
da floresta para entender co- 
mo ela vai se comportar na ab- 

sorção de carbono, um papel 

de regulação climática funda- 
mental que a Amazônia de- 
sempenha para. o planeta. Ão 

bombear mais COZ numa par- 

cela de floresta e medir o cres- 
cimento das árvores, os cien- 

tistas poderão medir se as àr- 

vores conseguirão absorver 
mais carbono, 

ABSORÇÃO DE COZÉ CHAVE 
Caso exista um nivel de sa- 
turamento para o quanto a 
Horesta consegue absorver 

de COZ, isso vai represen- 

tar uma má notícia para o 
mundo, porque a Amazá- 

nia terá uma capacidade 

menor de ajudar na regula- 
ção dociclo global de car- 

bono, coma faz hoje. 

Atualmente, as projeções 

usadas pelo IPCC, pamel do 
clima da ONU, indicam que, 

se o planeta conseguir neutra- 

lizar 100% das emissões de 
COZ até 2050, 0 aquecimento 

global pode ser contido a um 

aumento de 1,5º € antes do 

fim do século, em relação aos 
niveis pré-Revolução Inchustri- 

al. Essa estimativa, porém, 

tem uma grande margem de 

erro, cesse aumento pode vari- 

ar na prática entre PC e 2º, 

Tal variação se traduziria nu- 

ma diferença gigantesca em 
termos de impactos da mu- 

dança climática. 

— Uma das principais incer- 

tezas hoje é o tamanho do or- 
camento de carbono que po- 

Fal mi DB p. f 
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A RESPOSTA 
DAS ÁRVORES 
Verba britânica ressuscita maior 

projeto sobre clima na floresta 

terra de aquecer mais de 1,5º 

C. Dentro dessa incerteza, um 

dos principais componentes é 
o volume de carbono que será 

absorvido por Dorestas tropi- 

cais no futuro, em resposta ao 
aumento do 002 atmosférico 

— diz Andrew Wiltshire, cien- 

tista do Met Office, centro brl- 

tânico de climatologia que se- 
rá parceiro dos brasileiros no 

projeto. — Por isso, considero 

à Amazon Face um experi- 

mento-chave de importân- 
cia intemacional. 

observações de árvores medi- 

das em expedições de campo, 
de que o aumento da concen- 

tração de CO2 não as está be- 
neficiando como se esperava. 

Como o carbono atmostéri- 
coéoprincipal alimento das 
plantas, mais COZ em prin 

cipio lhes permitiria crescer 

mais. Masociclo de nutrien- 

tes em florestas úmidas é 

complexo e não permite fa- 

zer inferências diretas, di- 

zem os pesquisadores, 
Nos anos em que o projeto 

Futuro da floresta, Simulação do inpa mostra cercado com torres do projeto Amamn Face, para ver ficar como árvores reagem amas COZ 

ciamento fixo, David Lapola é 

seus colaboradores realizaram 

uma versão “bonsai do proje- 
to, analisando o comporta- 
mento de árvores pequenas, 

no chamado sub-bosque. Mas 
é a continuação do experi- 
mento em sua configuração 

mais ambiciosa, comtorres de 

30 metros para alimentar com 
COZasárvoresnotopo dodos- 

sel da Horesta, que fornecerá à 

resposta de como a mata reage 
comoum toda. 

— Não se trata só de avaliar a 

4? Boris resiste a se explicar no Parlamento 
Premier britânico é criticado do apoiar mudança de repras para evitar sanções a aliado 

Peg; a 

rao clima global, mas de olhar 

para a própria capacidade da 

Horesta de sobreviver no hutu- 
ro —explicao cientista. 

Na primeira fase, Os clentis- 

tas vão separar duas parcelas 
de floresta em forma de circu- 
los com 30 metros de diâme- 

tro. Cada um desses círculos 

será cercado por 16 torres com 
30 metros de altura. Por fora 

dastorres. serão erguidos dois 

guindastes especiais, de 50 

metros de altura, que atuarão 
na construção do aparato de 

dossel para fazer medições. 

Essas torres de aluminio te- 
rão diversas perfurações em 

suas estruturas, por onde será 
emitida diariamente 1,5 tone- 
lada de 002 no meto das árvo- 

res, simulando um ambiente 

futuro COT0 MOF CODCENtra- 

ção do gás. Isso fará com que a 

concentração de CO2 na área 

do experimento, 60km aonor- 

te de Manaus, aumente em 

cerca de 50%. 

Essa emissão, em termos 

globais, porém, é pequena. 
— Um único voo internaci- 

onal de longa distância, ida e 

volta, num avião de grande 

po Tie, equivale a nossa Ens 

são de um ano — afirma Car- 

los Alberto Quesada, pesqui- 

sador do Inpa que vai colide- 

raro projeto com Lapola. 

— À gente tem a ideia de 

compensar essas emissões 

com o plantio de árvores em 
bairros pobres de Manaus 

pouco arborizados. 

O COZ será fornecido ao 
projeto por uma empresa do 
setor de bebidas, uma vez que 

o dióxido de carbono é o mes- 

mo gás que produz as bolhas 
dos refrigerantes, Conectados 

às torres, estarão dois tançgues, 

cada um com capacidade para 
25 toneladas do produto. 

— E um desafio muito 

grande levar isso paraomeio 

da Floresta Amazônica por- 
que temos que fazer tudo 

sem derrubar as árvores — 

diz Bruno Takeshi, enge- 
nheiro da Fundação Amazó- 
nica de Defesa da Biosfera, 

responsável pela construção 

do aparato do experimento. 

META É ERGUER 64 TORRES 

Em um ano, os cientistas espe- 
ram estarcom ds pPriTHei TAS cha- 

as parcelas do projeto prontas. 
Uma terá bombeamento de 
CO2, ea outra apenas será ob- 
jeto de medições, para efeito 
de comparação. A ideia é, em 

anos subsequentes, construir 

mais quatro cercados de 16 
torres cada um para aumentar 

a capacidade do projeto e à 
precisão da análise. 
Uma vez de pé, o Amazon 

Face deve ser o maior projeto 
experimental já criado na 
Amazônia. A únicaestrutara 
compará velé a projeto AT- 

TO (Amazon Tall Tower 
Observatory, ou Observa- 
tório Amazônico Torre Al- 

ta), também gerido pelo In- 
pa, que tem uma torre soli- 
tária de 325 metros, mas 
não é um experimento pro- 

priamente dito, e sim um 

projeto de monitoramento, 

A verba inicial prevista para 
o projeto deve cobrir a cons- 

trução dos dois primeiros 
conjuntos de torres, conside- 
rada uma fase piloto com du- 
ração deumocudoisanos. Mas 
o governo britânico se mostra 

aberto a negociar a continui- 
dade do experimente, que po- 

demos emitir para impedira Há indícios, baseados em Amazon Face ficou sem finan- contribuição da Amazônia pa-  pesquisae içarão cientistasao deúperar por dez anos. 

Sebastião > Em debate na COP26 em Glas- so, mas, na prática o comporta- totopratar a Amazônia e outros tização mais abrangente da socieda-  — O lbamanão tem mais atuação 

Salgado gow naEscócia ofotógralo Sehas-  mentoéoutro—afirmouno Brazil  ecossistemasameaçados foiduro  deesobretudo. comprometimento  práticana Amazônia À Funai sem- 
critica tião Salgado apontou contradições Climate Acton Hub, que reúne agapontar problemas da atual povernamentalcoma Constituição  prefoidingida por grandes socido- 

gestão entre 5 compromissos assumidos organizações da sociedade civil gestão ambiental no Brasil. Eledisse pos, antropólogos, cenbtetas & 

ambiental pelo governo Bolsonaro naquestão brasileira ainda ser possivelproteperparteda > Olotógratocriticouodesmante-  pesseasque tinham compreensão 
dogoverno | ambientalea realidade Amazôniae 05 povos indigenas se lamento dos órgãos de proteçãoao  doproblema Hoje, é dingida por um 

— Nosso Executivo tem umdiscur: > Salgado, que se notabilizou por houver um movimentodeconscian- ambiente e aos povos indipenas delegado de polícia. 
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COP25 

Fase mais dificil da conferência começa hoje com divergências sobre financiamento e apoio a países que já 

sofrem com mudança do clima; negociadores cobram planos concretos para cumprimento de metas nacionais 

DANIELA CHIARETTI 
Eminda especal 
Pie rtadio ágio corr e 
GLASCOR LEDÓCIA 

ÂÀ rodada ministerial da 
conferênciada ONU so- 

bre mudanças climáticas 

começa hoje em Glasgow, 
na Escócia, e deve decidir 

uma série de tópicos que es- 

tão em aberto na COP26. 

Não há consenso sobre o vo- 
lume caentregade recursos 

Binanceiros para à transição 

verdedos paises pobrese em 
desenvolvimento; sabre 

metas mais ambiciosas de 

corte de emissões de gases- 

estufa; sobre adaptação a 
eventosextremos; e nem so- 

bre q apoio aos países que 

solrem as maiores perdas 
comacrisedoclima. À regu- 
lamentação de artigos do 

chamado Livro de Regras do 

Acordo de Paris também é 
um tópico de tensão. 

— Greemwashing, para 

mim, é o novo negacionismo 

climático — sintetizou Lau- 
rence Tubiana, enviada do go- 

verno francés para a COP 21, 

que fechou o Acordo de Paris 
em 2015. — E a maneira fácil 

deescapar do problema dizen- 

do “estamos fazendo isso” — 

seguiu a economista francesa, 
referindo-se a anúncios que 

não têm a solidez necessária 
para de fato deter o aumento 
da temperatura da Terra, 
Tubiana critica a fragilida- 

de dos compromissos de 
neutralidade x carbono que 
paises e empresas anuncia- 

tam nos Últimos meses. Em- 

bora reconheça que oestorço 
é surpreendente, com mais 
de 130 países apresentando 

metas climáticas do gênero, 

ela diz que é preciso ter pla- 
nos de implementação ou à 

iniciativa se torna vazia. 

É a mesma ideia manitesta- 
da por Frans Timmermans, vi- 
ce-presidente da Comissão 

Europeia, ontem em Glasgow 

— Se não todos, 05 maio- 
res atores se compromete- 
ram com neutralidade de 

carbono em 2050, o que se- 
ria impensável hã alguns 
anos — disse Timmermans. 

— Mas, na perspectiva da 

União Europeia, uma meta 
só faz sentido se existirem 
políticas que a deixem em 

pé. Não se trata apenas de 
declarar uma data e colocar 
um número. 

Para o político e diplomata 

holandês, “se não tivermos su- 
cesso nesta COP, será dificil 
ver como poderemos reduzir 

metade das emissões em me- 

nos de dez anos”, Ele também 
diz que é hora de “acabar de 

definiras regras do jogo" ouse- 
ja,chegar aum consensosobre 
oLivrode Regras do Acordo de 

Paris. Timmermans afirma 
que é preciso chegar a uma pa- 
dronização entre as métricas 
de emissões, tipos de gases e 

outros componentes das Con- 

tribuições Nacionalmente 
Determinas, asmetasvoluntá- 

rias de cada país, conhecidas 

pela sigla em inglês NDC. Ar- 
gumenta que “está na hora de 
deixarmos de comparar laran- 

jas com maçãs”. 
— O balanço da primeira 

semana é de um otimismo 

cauteloso — diz Fernanda 

Carvalho, coordenadora glo- 
bal de políticas, clima e ener- 
gia do Fundo Mundial para à 

Natureza (WWE |) Internaci- 

onal, — Alguns tópicos avan- 
caram, mas vemos muitos 
conflitos antigos ainda acon- 

tecendo. 
A seguir, alguns dos tópicos 

aindacemabertoe sem consen- 

so na COPZ6: 

Ambição 

A soma das atuais NDC's, os 
compromissos climáticos dos 
países, leva a temperatura da 

Terra a um aumento de 2,7º € 
em relação aos níveis pré-Re- 
valução Industrial, e não ahai- 

rode? Coul5ºC, considera- 
dos o máximo para Evitar uma 

catástrofe ambiental, Ambi- 
ção é também aumentar os vo- 

lumes de financiamento. 

Financiamento 

A transformação da economia 
caparantia de segurança da vi- 

da das pessoas em cenários de 

crise climática exigirão muitos 
recursos financeiros. Em 

2009, os países industrializa- 

dos prometeram mobilizar 
US$100bilhõesaoano paraos 
países em desenvolvimento à 

partir de 2020. A meta não foi 
cumprida e provavelmente só 
o será em 2023. Isso cria des- 
confiança e desapontamento 

entre cs países em desenvolvi- 
mento, À Africa do Sul subme- 
teu a proposta de o financia- 

mento climático ser de USS 

Alvos. Manifestantes “acormentam” os iideres do Brasil, da Austrália, Scott Morr son, o ex-presidente Donald Trump e o nisso Viad:mir Putin em alo em Glasgow 

750 bilhões ao anoa partir de 
2025. O grupo dos países afri- 

canos quer USS L3 trilhão. Os 

países industrializados dizem 
que o grupo de doadores tem 
que ser ampliado. 

Perdas e danos 

É o aspecto mais ressaltado 
por países que já sofrem os im- 
pactos da mudança do clima. 

Sdo países-ilha que estão ven- 

do seu território ser engolido 
pelo avanço do nivel do mar, 

por exemplo. As comunidades 

jândo podem mais se adaptar e 
pedem, hã anos, um fundo es- 
pecial. Os paises industrializa- 

dos nem sequer aceitam a ex- 

pressão “perdas e danos”, EUA 
e União Europeia querem que 

esta demanda seja incorpora- 

daao fundo de adaptação e não 
aceitam a vinculação direta 
entre sua responsabilidade 

com a emergência climática e 

a compensação pelas perdas 
de povos. O tema avançaa pas- 
s08 lentos e há muita insatisfa- 

ção, Até hoje, apenas à Escócia 
destinou recursos, mesmo 
que simbólicos — um milhão 

de libras, ou R$ 7,56 milhões 

a 

— para as perdas e danos. 

Adaptação 

Há enorme desequilíbrio en- 

tre os recursos destinados à re- 
dução da emissão dos gases- 
estufa e à adaptação aos even- 

tos extremos. Um relatório di- 
vulgado na COF26 pelo Pra 
ma (Programa da ONU para o 
Meio Ambiente) demonstrou 
que os custos são cinco a dez 

vezes maiores que os atuais 
luxos de recursos públicos. 

Uma das demandas é que as 

transações dos mercados de 
carbono, dos quais tratão Arti- 
go 6 do Acordo de Paris, sejam 
taxadas para criar uma nova 

fonte de recarsos para o fundo 
dea captaç Eta] 

Artigo 6 

É artigo dosmercados decar- 
born, mas não só — um de 
seus subitens fala na necessi- 
dade de criação de algum me 

canismo que não seja de mer- 
cado. O Artigo 6, o mais famo- 
so do Livro de Regras do Acor- 

do de Paris, se subdivide em 

Obama cita o Brasil: Ninguém pode ficar à margem 
Ex-presidente, que negociou Acordo de Paris, reconhece retrocesso dos EUA sob Trump, mas cobra ação de países em desenvolvimento 

ANA ROSA ALVES 
ana frisa diantoginão nom de 

dA e presidente americano 

Barack Obama participou 
da COF26 ontem para tentar 
reforçar à mensagem do atual 

govemo democrata de Joe 

Biden de que os EUA estão 
comprometidas com o meio 
ambiente após “quatro anos 

de hostilidade ativa”. Ele, no 

entanto, procurou dividir 
responsabilidades pelo com- 

bate à mudança climática ao 

cobrar compromissos de 
China, India e outros paises 

em desenvolvimento, como o 

Brasil ea Indonésia. 

Obama, que estava na Casa 
Branca quando foi assinado o 

Lembrando Paris. Obama discursou por 45 minutos na conferênca da ONU 

Acordo de Paris, em 2015, 
falou por 45 minutos no prin- 

cipal plenário da conferência 

em Glasgow. Ele disse que 
AVANÇOS CNCONTPETAL ros últi- 

mos seis anos, mas que “não 

estames nem sequer perto de 

onde deveriamos estar : 

— Precisamos de economi- 
as avançadas, como os EUA e 

à Europa, liderando nesses 
assuntos. Mas vocês sabem 
dos fatos. Precisamos tam- 

bém da China e da India. 

Precisamos da Rússia lideran- 

donesse assunto, Assim como 
precisamos da Indonésia, da 

Africa do Sul e do Brasil lide- 

rando nesses assuntos. Não 

podemos nos dar ao hm de 

Er DELERELHE RL às Iris. 

Obama — assim como Bi- 
den quando discursou na 
COP 26 na semana passada — 

hez umacritica direta à ausén- 

cia da conferência dos presi- 
dentes da Rússiaeda China, 
Vladimir Putin eXi Jinping, 

acusando-os de demonstra- 

rem “disposição de manter o 
status quo”: 

—É desencorajador ver os 
lideres de dois dos maiores 
poluidores do mundo, a Chi- 

nãe Rússia, se recusarem a 

participar das conversas, e 
seus planos nacionais refle- 
ten LjLiO aparenta Set LUA 

perigosa falta de urgência. 

CRÍTICA A REPUBLICANOS 

Ele reconheceu, porém, que 

os EUA, o segundo maior 
emissor de gases-estufa, ainda 
não estão “nem sequer perto 

de onde precisamos”: 
— Reconheço que estamos 

vivendo em um momento no 

qual a cooperação internacio- 

nal está atrofiada, em um 

momento de grande tensão 
geopolítica. Em parte devido à 
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Tinistros chegam para tentar destravar impasses 

três artigos. Um deles permite 
o comércio entre paises de re- 
duçãode emissões de gases-es- 

tufa via créditos de carbono. O 
outro prevé o mesmo sistema, 
mas à comércio ocorre entre 

empresas. Ambos exigem 

“ajustes correspondentes”, ou 
seja, se um país que conseguiu 
reduzir mais emissões do que 

sua meta vende a diferença pa- 
ra outro, ambos têm que ajus- 
tar suas NDCs para cima ou 

para baixo, conforme a transa- 

ção, O Brasil concordava com 
o ajuste entre países, mas dis- 
condava do mecanismo no co- 

meércio entre empresas. Veio à 

Glasgow com mais Aexibilida- 
de, mas o tópico ainda tem 

muitas arestas técnicas. 

MDL 

É o antigo Mecanismo de De- 
senvolvimento Limpo, do Pro- 

tocalo de Kyoto, que entrou 
em vigor em 2005. Pelo proto- 
calo, paises ricos tinham me- 

tas, mas 05 em desenvolvi- 

mento, não. Os industrializa- 

dos bancavam projetos de re- 
dução de emissões nos países 

mais pobres em troca de crédi- 

tos de carbono, Ainda existe 
um saldo de projetos ecréditos 
do gênero a ser transportado 

para o novo sistema, do Artigo 
&. Mas hã muita resistência a 
essa operação. 

Transparência 

Otúpico, outro do Livro de Re- 
gras, trata de padrões e métri- 
Cas que possam BET uniformi- 

zados e permitir acomparação 

de NDCs entre paises, além de 

suaevolução. Países em desen- 
volvimento cpuenciao PECUFROS, 

prazos maiores e capacitação 

para atenderem à exigência. 

Prazos comuns 

As NDCs dos paises têm perio- 
dos de validade diferentes. A 

maioria define prazos de dez 
anos para sua atualização. As 
da Brasil e dos EUA são de cin- 

co anos. Dez anos é um tempo 
enorme na urgência das res- 
postas climáticas. Alguns paí- 

ses resistem à ideia de terem 

que definir metas e compro- 
missas com mais frequência. 
(A jornalista viajou a convite 

do Instituto Arapyenti) 

pandemia, em parte devido à 

ascensão do nacionalismo e 
de impulsos tribais pelo run 

do — afirmou. —E, sim, em 

parte devido à falta de lideran- 
ça dos EUA nos últimos qua- 

tro anos em uma série de 

questões multilaterais. 
“Parte do progresso ameri- 

cano”, disse Obama, foi parali- 

sada quando seu sucessor, 

Donald Trump, tirouas EUA 
do Acordo de Paris. Ele acu- 
sou a oposição republicana de 

“expressar hostilidade ativa 
contra a ciência climática e 
transformar as mudanças 

climáticas em um assunto 

partidário”, travando planos 
maisambiciosos dos EUA. 

— Paris Criou uma estratu- 

ra—disse ele, elogiando o 

ativismo da juventude na 
pauta ambiental, — Mas 
Paris sempre teve a intenção 

de ser o começo, não o fim 
dos nossos esforços contra o 
aquecimento global. 
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Ortega tem 
vitória declarada 

já sob ameaça de 
novas sanções 
Eleição na Nicarágua foi realizada apos 

prisão dos principais rivais do presidente; 

oposição diz que abstenção superou 80% 

== 

Co previsto, Dani el Or- 

tega reelegeu-se sem di- 
Ficuldades presidente da Ni- 
carágua no domingo, para O 
seu o quarto mandato con- 

SECUtvo, Amunciou O Con- 

selho Supremo Eleitoral 

(CSE), controlado por alia- 
dos do governo. As eleições 
aconteceram após q ex- 
guerrilheiro prender e anu- 

laracandidatura de todos os 

seus potenciais rivais, e le- 
vou a Casa Branca a amea- 

çar adotar novas sanções pa- 

ra pressionar por um “retor- 
no à democracia” e um plei- 

toem condições livres. 

De acordo como CSE, com 

98% das umas apuradas, 0 
ex-guerrilheiro teve 75,9% 
dos votos válidos, com parti- 

cipação de 65% dos eleitores. 
A transparência das eleições, 
no entanto, énula, eobserva- 

dores internacionais foram 

proibidos de acompanhar o 
processo, À organização Ob- 

servatário Cidadão Urnas 

Abertas, ligada à oposição, 
estima que aabstenção tenha 

chegadoa 81,5%. 

Us opositores haviam pe- 
dido à população que pro- 

testasse contra Ortega man- 
tendo-se em casa, como se 

não fosse dia de votação. Li- 
deres de EUA, União Euro- 

pela e América Latina não 

reconheceram id resultado 

como legi timo. 

GOVERNO REPRESSOR 

Nos últimos meses, Ortega 
mandou prender seus sete 

principais adversários na dis- 

puta pela Presidência, inclu- 
indo a que liderava o grupo, 

Cristtana Chamorro. Ele 

também determinou a pri- 

são de dezenas de críticos, in- 
cluindo empresários, ativis- 

tas, feministas e jornalistas 

— desde os protestos de 
2018, Ortega brutalmente 
reprime contestações a seu 
governo e proibe a oposição 

dese manitestar. 

Durante todo o domingo, o 

esforço do governo foi para 

ae 

Terga-téita 910.202 

dal ENC ENA AEE 

Eleição contestada. Apos atores de Ortega colebram após resultados pre iminares indo EAPEM SUA tória a em am pléito não réco nat do por ária Ds países 

mostrar um cenario de naor- 

malidade e de grande afluên- 

ciaás seções eleitorais. Desdea 

primeira hora da manhã, as 
emissoras oficiais tentaram 

mostrar um pais votando em 
massa e participando da “festa 
cívica. osmeios de comami- 
cação independentes transmi- 

tiram imagens com ruas, pra- 

cas e locais de votação vazios. 
Ortega, que ja acumula 

mais de 25 anos no poder nos 

últimos 40, e sua mulher evi- 

ce-presidente, Rosario Mu- 
rillo, votaram no Centro de 
Manágua. Após a divulgação 

do resultado, ele falou em ca- 

deia nacional de rádio e tele- 
visão por 45 minutos, acu- 

sando de golpistas e terroris- 

tas os seus opositores, e afir- 
mando ser o único capaz de 

manter a paz no pais: 

Partidos tchecos firmam acordo 
para destituir premier populista 
Legendas acusam Babis de conflito de interesses e prometem mudanças rápidas 

0) candidato a novo pri- 
meiro-ministro de cen- 

tro-direita da República 

Tcheca, Petr Fiala, prome- 
teu ontem mudanças rápi- 
das depois de chegar a um 

acordo entre uma coalizão 

de cinco partidos para for- 
mar um govemo e destituir 

o primeiro-ministro popu- 

lista Andre) Babis após uma 
eleição no mês passado. 
A coalizão — que inclui 

desde a Aliança dos Cida- 
dãos Descontentes (ANO) 
ao progressista Part ido Pi- 

rata — prometeu cortar os 
déticitis orçamentários, 

que cresceram desde o ano 
passado em meio à pande- 

mia e a aumentos nas 

pensões e salários. 

— Precisamos resolver os 

problemas que incomodam 
as pessoas O mais rapidamen- 

te possivel etirar o pais de suas 

várias crises, na saúde, econo 
mia e uma crise de valores — 

disse o candidato a premier 

na cerimônia de assinatura. 

PREMIER PRÓXIMO A ORBÁN 
Fiala, de 57 anos, éum his- 

toriador e cientista políti- 
co que assumiu o comando 
da Aliança dos Cidadãos 

Descontentes há sete anos, 

no iniciode uma longa pas- 
sagem pela oposição. Ele 
pode ser nomeado pelo 

presidente Milos Zeman 

depais que o atual governo 
renunciar, após à sessão de 

abertura do Parlamento, 

que começou onteme deve 
durar vários dias. Anomea- 

ção da Gabinete, no entan- 
to, pode levar várias sema- 
nas. já que Zeman está hos- 

pitalizado desde 10 de ou- 
tubro por causa de uma do- 
ença hepática. 

Agrupados em duas coali- 

zões, o Juntos e os Piratas/ 
Prefeitos, os partidos con- 

quistaram US cadeiras na 

Câmara Baixa do Parlamen- 
to, com 200 membros, nas 
eleições de & e 9 de outubro. 

Na campanha, anunciaram 

que se uniram pelo desejo de 
tirar o populista Babis do car- 

go. Por sua vez, Babis procu- 

vou instigar medo no eleito- 

rado prometendo proteger a 
República Tcheca da imigra 

ção legal, e fez duras criticas 

— Hã quem opte pela 
guerra, pela violência, ter- 

rorismo e pelas calúnias. 

Querem que o país se veja 
envolvido em um entfrenta- 
mento violenta e em uma 
guerra. 

PLEITO VISTO COMO FARSA 

Além de Ortega, apenas cin- 

co candidatos pouco conhe- 
cidos de partidos considera- 

dos colaboracionistas parti- 

ciparam das eleições. 
As principais democracias 

ocidentais e vários paises la- 

tinó-americanos trataram a 

reeleição de Ortega como 
uma farsa. O secretário de 

Estado americana, Antony 

Blinken, disse que Washing- 

rom está disposta a usar várias 
ferramentas, incluindo pos- 

siveis sanções, restrições de 

vistos e ações coordenadas 
com seus aliados contra 

aqueles que apoiam os “atos 

antidemocráticos das auto- 
ridades nicaraguenses. 
Em um comunicado antes 

do anúncio do resultado, o pre 

sidente americano, Joe Biden, 
afirmou que Ortega e sua mar 
lher e vice, Rosario Murilo, 

haviam orquestrado uma 
“pantomima de eleições que 

não foram livres mem justas”. 

“Os Estados Unidos, emestrei- 

ta coordenação com cutros 

membros da comunidade in- 

ternacional, usarão todas as 

ferramentas diplomáticas e 
económicas ao nosso alcance 
para apoiar o povo da Nicará- 

gua e exigir responsabilidades 
do governo Ortega-Murillo e 
de quem facilitar seus abusos”, 

disse Biden nanota. 

Ip | ” 1 

Parla mentares democratas 

no Congresso pressionam pa- 

raque Biden assine a chamada 

Lei Renascer, que visa intensi- 
ficar a pressão sobre Ortega e 
buscar maior cDOperação regi 

onal para impulsionar as insti- 

tuições democráticas do pais, 
Desde 2019, Ortega e parentes 

seus sofrem sanções america- 

nasecuropeias, que, pouco co- 
ordenadas, não surtiram gran- 

des efeitos até aqui. 

A Nicarágua, noentanto, en- 

frenta uma grave crise econó- 
mica, que, caso se acirre, pode 

impulsionar ondas migratóri- 

as rumo à fronteira americana 
como México. Em vistas disso, 
as eventuais punições ameri- 
canas provavelmente devem 

buscar equilibrar pressão com 
aminimização dos seus efeitos 

humanitários. 

União. Representantes da coalizão de cinco partidos na assinatura do acordo para formar um novo governo em Prapa 

à União Europeia (UE). Ele 

chegou a convidar o premier 

húngaro, Viktor Orbán, que 
diz chefiar um regime * “iibe. 
ral e vem restringindo as li- 

berdades democráticas em 

seu país, para participar da 
campanha eleitoral. 

Babis é acusado de confli- 

tos de interesse por ser fun- 

dador do império de empre- 
sas alimentícias, agricolas, 

químicas e de mídia, a Agro- 

fert, que recebeu subsídios 

da UE. O premier nega qual 

quer irregularidade e alega 
ter posto sas CM Ppréras Cm 

fundos fiduciários em 2017, 

antes de chegar ao er. 
além de um déficit fiscal 

que deve ultr apassar 7% do 

PIB este ana, o novo governo 

entrentará o aumento dos pre 

ços da energia, uma possivel 
nova onda da pandemia EO 

impacto das políticas climáti- 

Iraque acusa milícias pró-Irã de tentar matar premier 
Analistas, porém. dizem que Teerã não está por trás de atentado com drones e apontam para riscos de uma 'guerra civil entre xiitas 

Baiçoi, 

prender do governo do 
Iraque afirmaram sob ano- 

nimato que milícias pró-lrã 

foram responsáveis pelo ata- 
que contra o premier Musta- 

ta al-Kadhimi, anteontem, 

em Bagdá. O político saiu ile- 
so da tentativa de assassina- 
to, descrita por ele como “ato 

covarde e um “sério ataque 

ao Estado iraquiano”, justa- 
mente em um momento de 

grande instabilidade política 

e social no pais árabe. O ata- 
que deixou seis dos seguran- 

ças do premier feridos. 
Segundo membros das tor- 

ças de segurança e fontes den- 
tro das milícias quvidas pela 

Reuters, 05 trés drones arma- 

dos com explosivos que atingi- 
ram a residência oficial eram 

de fabricação iraniana. Os mo- 

delos são similares aos usados 

pelas milícias em ataques re- 
centes contra forças america- 

nas no pais e embarcações cu- 
merciais nos arredores do Gol- 
ho Pérsico, Recentemente, O 

programa de desenvolvimen- 

to de drones do lã foi alvo de 
sanções dos EUA. 

Analistas, porém, não acre- 

ditam que a ação tenha parti- 
dao por ordem de Teerã, ou 
mesmo que autoridades ira- 

nianas à tenham autorizado. 

No próprio domingo, fontes 
ligadas às milicias declararam 
à Reuters Cue o comandante 

da Força Quds, a unidade da 
Guarda Revolucionária irant 

ana responsável por ações no 

exterior, Ismail Qaani, viajou 

ao Iraque para se encontrar 

com erica paramilitares 
e pedir que evitassem uma es- 

calada na violência. No Twit- 
ter, o secretário do Conselho 

Supremo de Segurança Naci- 

onal do Irã, Al Shamkhani, 

condenou o ataque. 
— A tentativa de ataque con- 

tra al-Kadhimi é uma nova se- 

dição que precisa ser ligada aos 
centros de estudos INTErNACHO- 

nais, que não trouxeram nada 
a não ser insegurança, discór- 

dia e instabilidade ao oprimi- 
do povo iraquiano por meio da 
criação de grupos terroristas e 

a ocupação deste país por anos 

— disse Shamkhani, referin- 
do-se a centros de estudos dos 
EUA acusados de ligação com 
a oposição iraniana no exílio. 
Em comunicado, o presi- 

dente dos EUA, Joe Biden, 

cas da UE, em um dos paises 

mais industrializados do blo- 

co Além disso, o pais ocupará 
a Presidência rotativa da UE 
no segundo semestre de 2022, 

Na política externa, Fiala 
prometeu trabalhar nas raí- 
zes pró-ocidentais do país na 

UE e na Otan e reviver o foco 

nas políticas baseadas nos di- 

reitos humanos defendidas 
pelo ex-presidente Vaclav 

Havel, morto em 2011. 

condenou o ataque e se pós à 

disposição para prestar assis- 
tência ao povemo iraquiano, 

Extraoficialmente, autori- 

dades afirmam que duas mili- 
cias, a Kataib Hezbollah e a As- 
saib Ahl al-Hag, realizaram o 

atentado de forma coordena- 

da, mas nenhum dos dois gru- 
pos confirma ou nega as alega- 

ções. O atentado ocorre depois 

de uma série de violentos pro- 
testos, liderados justamente 
pelas milícias pró-lrã, contra 

os resultados das s eleições de 

outubro, marcadas pela vitória 
de aliados do clérigo xiita 
Mogtada al-Sadr, pelo baixo 

comparecimento e pela perca 

de espaço de partidos ligados 
aos paramilitares, 
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Ur dos principais medica- 

mentos utilizados por 

quem quer largar o cigarro, O 

Champix, nome comercial 

do tartarato de vareniclina, 

comercializado pela Pfizer, 
teve sua distribuição mundi- 

al suspensa em junho devido 

acontaminação por um com- 
posto cancerígeno chamado 
nitrosamina. Emboraa inter- 

rupção possa prejudicar os 
tratamentos antita bagismo 

também no Brasil, por aqui 

não foram detectados níveis 

preocupantes da substância 

nos lotes da droga, informa a 
farmacêutica, O país, porém, 

já enfrenta lacunas de ahaste- 
cimento nas farmácias. 

Segundo informou a Pfi- 

zer, em nota ao GLOBO, os 

“resultados (com presença 
acima do tolerâvel do com- 
posto) não se referem aos lo- 
tes atualmente disponíveis 

no Brasil, dentro do prazo 
de validade”, A informa ção 

toi confirmada pela Agência 

Nacional de Vigilância Sa- 

nitária (Anvisa), À situação 

é diferente nos Estados Uni- 

dos, onde altos níveis de ni- 

trosamina foram encontra- 
dos nos comprimidos e a 
empresa anunciou que vai 

recolher os lotes das droga, 
A Pfizer não revela quantas 

unidades de Champix ainda 

estão no mercado brasileiro. 

No entanto, o medicamento 

já estã indisponível para 
compra on-line nas princi- 

pais redes de farmácia do pa- 

is. Como a distribuição mun- 

dial não tem prazo para ser 
retomada, o fim dos estoques 

no Brasil privaria os pacien- 

tes de uma droga considera- 
da pelos especialistas como 

uma das armas mais eficien- 

tesno combate ao tabagismo. 

LONGO PRAZO 
As nitrosaminas são subs- 

tâncias químicas comu- 

mente encontradas em 

água e alimentos, como car- 

nescuradase grelhadas fri- 

turas, além do tabaco. Nos 
medicamentos, elas podem 

surgir devido aos processos 
de fabricação ou armazena- 

mento. Em pequenas quan- 
tidades, não oferecem risco 

à Saúde. Mas estudos em la- 

boratário prostraram que, 

em altos níveis, alguns do 

ses compostos podem ser 
cancerigenos após exposi- 

ção de longo prazo, oque le- 
vou a uma preocupação das 
agências regulatórias. 
Em 2019, a Anvisa reco- 

lheu 180 lotes de medica- 

mentos usados no trata- 
mento para hipertensão ar- 
terial, após encontrar em 
suas fórmulas pequenas 

quantidades de nitrosami- 

nas. No caso da Plizer, ade- 
cisão de pausar a distribui- 
ção do medicamento em 

todo o mundo este ano en- 

quanto aguarda “a concla- 
sãode novas avaliações que 

já estão em andamento” e 
de recolher os lotes nos Es- 

tados Unidos partiudo pró- 

priolaboratório. 

o 

S VA 
Pausa mundial na distribuição de 
droga antitabagismo já afeta o Brasil 

CHAMPIX 

FILM-COATED TABLETS 
My MD À ay 

“A vareniclina é 
altamente eficaz porque 
bloqueia o circuito da 
dopamina, que gera 
prazer no fumante, 
e tira a fissura” 

Jaqueline Sholz, diretora do 

Programa de Tratamento do 

Tabagismo do Incor 

“Temos uma carência 

de medicações contra o 
tabagismo. Desde 2007, 
não Ná nada novo” 

Paulo Corrêa, coordenador da 

Comissão Ciontítica de 
Tabagismo da SBPT 

“CARÁTER POLÍTICO-IDEOLÓGICO" 

SBI repudia atitude de Bolsonaro 
Presidente revogou honraria do Mérito Cientiico conced da a criicós do poverno 

reader 
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Vale lembrar que, apesar 
do aumento do risco, não 

houve nenhum caso de cân- 

cer associado ao uso da me- 
dicação. Em comunicado, a 

Food and Drug Administra- 

tion (FDA), agência que re- 

gula medicamentos nos 
EUA, afirma que “os henefi- 

cios paraa saúde de parar de 

fumar superam o risco de 
câncer da impureza nitrosa- 

mina da vareniclina”. 

Além da vareniclina, no 
Brasiltambém estão dispo- 
niveis parao tratamento do 
tabagismo os repositores 

de nicotina em forma de 
adesivo ou goma de mascar 
e a bupropiona, com um 

mecanismo de ação bem 

diferente do Champix, 
Jaqueline Sholz, diretora 

do Programa de Tratamento 

do Tabagismo do Incor, des- 
taca que o Champix é o me- 
dicamento mais eficaz dis- 

ponivel atualmente na luta 
contra o tabaco. À substân- 

cia atua nos receptores de 
nicotina no cérebro, evitan- 
do que a substância se ligue 

a eles. Isso inibe a satisfação 

queo fumantesente quando 

acende um cigarro. 
— À nicotina ativa o cir- 

cuito da dopamina isso pe- 

ra uma sensação de prazer 
no fumante. A vareniclina é 

altamente eficaz porque 

bloqueia esse circuito de re- 

compensa e tira a fissura. À 
reposição de nicotina ou a 
bupropiona atuam apenas 

na redução dos sintomas de 
abstinência. Mas se uma 
pessoa que está em um des- 

ses tratamentos tiver uma 
recaída e acender um cigar- 
ro, ela vai voltar a fumar fa- 

talmente porque isso será 
muito prazeroso para ela. Já 
para as pessoas que tomam 
varenicilina, o ato de fumar 

ACESSER 
Mit 

O CELULER 

PARA 
OQREDEL 

não é tão prazeroso e é mais 

tácil recompor o tratamen- 
to — explica Sholz. 

Mesmocom adroga. a luta 

contra o tabagismo é dificil, 
De acordo como CDCL, ór- 

pdo americano de pesquisa 

na área de saúde, a nicotina 

estimula as áreas de satisfa- 

ção € recompensa no cére- 

bro e é tão viciante quanto 

heroína. Segundo o preu- 
mologista Paulo Corrêa, co 

ordenador da Comissão Ci 

entífica de Tabagismo da 
Sociedade Brasileira de 

Pneumologia e Tisiologia 

(SBPT), a maioria dos tu- 
mantes faz de cinco a sete 

tentativas até de fato conse- 

guir parar de fumar. 

— Se a pessoa não conse- 
guiu a primeira vez, não po- 

de desistir. É preciso tentar 

de novo — ressalta. 

Para Sholz, o sucesso do 
tratamento depende de uma 

avaliação da saúde mental, 

— O medicamento para 
parar de fumar tem limita- 
ção. Ele não traz o conforto 

emocional proporcionado 

pelocigarro. Muitas vezes, O 
tratamentonão tem sucesso 
porque o paciente tem de- 

pressão ou ansiedade que 
nãocestão tratados e isso difi- 

culta largar o cigarro —diz. 

O tabagismo aumenta O 

risco de câncer de pulmão 
ematé 30 vezes e multiplica 

aincidência de muitas ou- 

tras doenças, respiratórias e 
cardiovasculares. No Brasil, 
o número de fumantes vem 

diminuindo a cada ano, mas 

dados mastram que 19 mi- 
lhões de brasileiros ainda 

fumam regularmente. 

A Falta do Cham pix apon- 
ta para a necessidade do de- 
senvolvimento de novos 

tratamentos eficazes para o 
tabagismo e também abre 
caminho para o ressurgi- 
mento de tratamentos anti- 
gos, como a citisina. Segun- 

do informações do El Pais, a 
substância começará a ser 

vendida na Espanha sob o 

nome comercial de Todaci- 
tam na primeira quinzena de 

novembro, o que foi consi- 

derado uma ótima noticia 

diante do desa ba Stecimen- 

to de vareniclina. Ambas 

agem nos receptores de ni- 

cotina nó cérebro, 

USOTRADICIONAL 

Segundo Corrêa, a varenieli- 

na é frato de uma modifica- 
ção na estrutura da citisina, 
que lhe conferiu um efeito 

ainda mais potente. Encon- 
trado no laburno, ârvore na- 
tiva da Europa, o composto 

do Todacitan já é usado no 
continente hã cerca de 50 
anos como arma contra o ta- 
bagismo, de acordo com um 

editorial da revista médica 

BM] assinado pela pesquisa- 
dora Judith ] Prochaska, da 

Universidade Stanford, nos 

EUA, e outros dois colegas, 
Durante a Segunda Guerra, à 

substância foi consumida co- 

mo substituto barato do taba- 

co por soldados russos e ale- 
mães. Em 1964, foi lançada 

pela primeira vez na Bulgária 

com onome de Tabex. 
— Temos uma carência de 

medicações contra o tabagis- 

mo. Desde 2007, quando foi 

lançada a vareniclina, não há 
nada novo. No horizonte, hã 

a possibilidade de uso de ca- 

nabidiol e de uma vacina de 
nicotina, mas ambos ainda 

estão em estudo. A possibili- 

dade de utilizar a citisina, 

ainda maiscoma perspectiva 

de indisponibilidade da vare- 

niclina, aparece como im- 

portante apoio ao tratamen- 
to psicológico e comporta- 
mental — diz Corrêa. 
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Abuso de álcool pode causar câncer de esôfago 
Estudo internacional que teve o Inca como um dos participantes relacionou o alto consumo da substância com 

mutações capazes de provocar tumores; resultado pode dar origem a exames de sangue para cálculo de risco 

EVELIM AZEVEDO 

renas roca ao agrr r 

postadas do Institu- 

to Nacional do Câncer 

(Inca) participaram de um 

estudo internacional que 
buscava entender quais são 

as principais mutações so- 

fridas por células do esófago 
que desenvolvem o câncer 

neste órgão. Os resultados 

brasileiros mostram que o 

consumo excessivo de álco- 
olé capaz de deixar marcas 

tisicas nestas células, o que 

pode ocasionar um carcino- 
ma epidermoide, o tipo de 

tumor mais frequente nesta 
área do corpo, contirmando 

que bebidas alcoálicas po- 
dem provocar alterações ge- 

néticas em seres humanos. 
O artigo final foi publicado 
na renom ada revista cienti- 

fica Nature Genetics, 

Os resultados encontra- 

dos pelo grupo de pesquisa- 
dores da qual fazem parte 
Luis Felipe Ribeiro Pinto, 

chete do Programa de Carci- 
nogênese Molecular e coor- 

denador de pesquisa do In- 

ca, é Sheila Coelho Soares 

Lima, chefe do setor de Epi- 
genética da instituição, po- 

dem ajudaradesenvolver — 

num futuro próximo —um 

exame de sangue capaz de 

apontar quem deve ou não 

Investigar um po ssivel cân- 

cerde esôfago. 

Atualmente, o diagnóstico 

precoce deste tipo de tumor é 

extremamente raro. Isso 
ocorre porque os sintomas só 
começam a surgir quando a 
doença estã em estápio avan- 
çado, quando os pacientes já 

não conseguem comer ou in- 

gerir liquidos adequadamen- 
te. O perfil dos brasileiros 
acometidos por essa doença 

é de homens que consúmem 

alcool excessivamente (cer- 
cade 500 ml de cachaça to- 

dososdiasje fumam com fre- 

quencia ou então que tomam 

bebidas com temperaturas 
elevadas frequentemente, 

A descoberta tardia da do- 

ença diminui drasticamen- 
te o prognóstico dela: ape- 

nas 15% dos pacientes com 

câncer de esólago estão vi- 

vos CINCO Amos após 0 diag- 

nóstico. Este é o sexto tipo 

de câncer mais frequente 

em homens brasileiros. 
A análise dos pacientes 

brasileiros faz parte do pro- 

jeto Mutographs, liderado 
pela Agência Internacional 
para Pesquisa em Câncer da 

Organização Mundial da 

saúde (IARC/OMS) e pelo 

Abuso. Ao ser ingerido. áltoo! se transiorma em substância que altera a estabilidade dos penes; contato constante coma substância pode provocar tumores 

Instituto Sanger do Reino 

Unido, que conta com um 
grupo de cientistas de dez 

paises. Foram examinados 

52 genomas de pacientes 

comcâncerdeesófago deoi- 
to nações (Brasil, China, 

Irã, Japão, Quênia, Malawi, 

Reino Unido e Tanzânia) 

durante cinco anos. O obje- 
tivo era entender quais são 
os mecanismos que levam 

ao desenvolvimento deste 

tipo de tumor. Dados epide- 

miológicos mostram que, 
no Brasil, a doença está as- 

sociada ao consumo de álco- 

ol —o que foi confirmado 

no estudo —. cigarro e behi- 

das em altas temperaturas, 
como o chimarrão, sendo 

predominante em homens. 
No processo de digestão, 

oálcool é transformado em 
acetaldeido, substância tó- 

xica para o corpo humano. 

É a alta concentração dele 

Onda de cirurgias estéticas nos olhos gera sequelas 
Procura por intervenções do gênero aumentou 40% no país, e as complicações decorrentes dos procedimentos, 20% 

A pandemia de Covid-19 Je 

vou milhares de pessoas a 

trabalhar de casa e a fazer reu- 

niões online. Ao se depara- 

rem com a autormagem E 

tampada no computador — 

com luzes e sombras que de- 

monstravam rugas, olheiras & 
outras “imperfeições” no en- 
torno dosolhos —muitas pes- 

soas decidiram realizar pro- 

cedimentos estéticos nesta 

área, o que ficou conhecido 

como "eleito Zoom”, em rele- 

rência ao popular software de 
teleconferência. De acordo 

com André Borba, médico ci- 

rurgião oculoplástico (oftal- 
mologista capacitado para 
tratamento reconstrutivo e 
estético das pálpebras, vias la- 

crimais e órbitas) e membro 
titular da Sociedade Brasilei- 

rade Cirurgia Plástica Ocular 
(SBCP),a procura por inter- 

venções no entorno dos olhos 
aumentou 40% e, conse- 

quentemente, houve tam- 

bém um incremento de 20% 

nas complicações decorren- 

tes destes procedimentos, 
Segundo ele, só em seu con- 

sultário em São Paulo houve 

um aumento mensal de 10% 

nonúmero de pacientes apre- 
sentando complicações nos 

procedimentos estéticos rea- 

lizados na região dos olhos, O 
especialista lista os principais 

deles: hipo ou hipercorreção 

da pálpebra (retirada de me- 

nos ou de mais da pele da pál- 
pebra); lagoftalmo (dificulda- 
de de fechar osolhos para dor- 

mir): olho seco; cicatrizes 
aparentes; ptose de supercili- 

DA 

AS PRINCIPAIS SEQUELAS 

Defeitos na 
pálpebra 

É quando. após cirurgia, sobra 

ou taita pele na região. Além de 

atetar a estética, pode alterar a 

funcionalidade das pálpebras 

Assimetria nas 
sobrancelhas 

Decorrente sobretudo de botox 

apicado de forma errada, tar 

com gue uma sobrancelha fique 

mais erguida do que a outra 

Fonte: Médico cirurgião oculbpiásteo André Borba, membro 
titular da Sociedade Brasileira da Cirurgia Plástica Ocular 

os; visão dupla e até cegueira. 
— Às complicações devem 

ser tratadas, na maioria dos 

casos, de maneira cirúrgica, 

abordando de maneira perso- 
nalizada a necessidade de ca- 

Pela 1º vez na pandemia, SP não 
registra óbitos por Covid-19 
De acordo com consórcio de imprensa, outros / estados não tiveram mortes 

ela primeira vez desde o 
início da pandemia, o 

estado de São Paulo não re- 

gistrou nenhum óbito em 
decorrência da Covid on- 

tem, À informação é da Se- 

cretaria de Estado da Saú- 
de. Segundo a pasta, foram 
registrados 359 novos ca- 

sos, totalizando 4.413.241 

desde março do ano passa- 
do. O total de óbitos no es- 

tado é de 152.527, 

De acordo com o consórcio 

de veiculos de imprensa, ou- 
tros sete estados não registra- 

cam mortesontem: Minas Ce 

rais, Acre, Amapá, Goiás, Ron- 
dômia, Roraima e Sergipe. 
Normalmente, os dados di- 

vulgados pelas secretarias já 
são mais baixos nas segun- 

das-feiras em relação aos ou- 

trosdias da semana, uma vez 
que alguns municipios não 

registram os óbitos no siste- 

maoficial Sivep-gripe duran- 

te o domingo. Mesmo assim, 
desde a primeira morte con- 

firmada pela doença em São 

Paulo, em março, nenhuma 
segunda-feira havia passado 
sem registro de óbitos em de- 

corrência da doença. 
A taxa de ocupação nos hos- 

pitais segue em queda e tam: 

bém éamais baixa desde o inl- 

cio da pandemia. Há 3.00 pa- 

Crentes mm ternados em todo o 

estado, sendo 1.375 em uni- 

dades de Terapia Intensiva e 
L636 em enfermaria. Isso 

corresponde a uma taxa de 

ocupação de leitos de UTI no 
estado de 24,5% e de 31,3% na 
Grande São Paulo. 

Ainda segundoa Secretaria 

de Estado da Saúde, 456.344 
pessoas já foram internadas e 
receberam alta hospitalar. 

Nacapital paulista, 0s casos, 
óbitos e hospitalizações tam- 
bém estão em queda, No dia 

1º, a cidade registrou apenas 

umaimorteem deco méncia da 

Covid. Foi o terceiro dia segui- 
do em que apenas um registro 
de óbito foi feito. Desde o inf 

cho da pandemia não se viam 
notificações tão baixas. 

da paciente. Não existe uma 

solução rápida. Em geral, 
tumanova cirurgia a0 pode GET 

feita Seis IMP SEs =ApIs A | primei- 

ra, devido ao processo decica- 
trização dp se 

Cicatrizes 
Toda cirurgia resulta em cicatrizes 

- algumas ficam praticamente 

invisíveis. No entanto, hã um risco 

de elas 5e tornarem aparentes, 

ainda mais nessa area tão celicada 

Quem tem histórica de queloide 

deve-ava lar com o cirurgião O risco 

aumentado da sequela: 

BAIXA REVERSÃO 

A reversão dos casos de ce- 

gueira provocados por algum 
procedimento estético é bem 
baixa: cerca de 5%. Esta seque- 
la normalmente acontece 

que gera mutações genéti- 

cas nogene TF53, conheci- 
do como o “guardião do ge- 

noma” por seu papel de 

conservar a estabilidade do 

DNA. Modificado, ele per- 
de sua capacidade de vigi- 

lância e possibilitao desen- 

volvimento do câncer. 

quando o preenchimento com 
ácido hialurônico da região do 

entorão dos olhos ocorre de 

maneira errada e atinge algum 
vaso sanguíneo que Irrigue o 
globo ocular. 

Us procedimentos mais 

teitos neste período pandé- 

mico foram a blefaroplastia 

(cirurgia nas pálpebras), 
preenchimentos com ácido 

hialurônico, aplicação de 
toxina botulínica, peeling e 

laser na região periocular. 

Os profissionais capacita- 
dos para realizar procedi- 
mentos cirúrgicos na região 

dos olhos são cirurgiões 

plásticos especializados na 
tace, cirurgiões oftalmolo- 

gistas e cirurpiões dermato- 

logistas. À dica de Borba é 
sempre analisar o currículo 
do médico antes de realizar 

qualquer procedimento pa- 
ra saber se ele tem ou não a 

capacitação necessária para 

fazer a cirurgia, preenchi- 

mento ou usar lasers. ( Eve- 
Im Azevedo) 

EFICÁCIA DA VACINAÇÃO 
Os números se relacionam 
ao avanço da campanha de 

vacinação nã capital Eno es- 

tado como um todo. 

No dia 25 de outubro, a es- 
tado de São Paulo alcançou 

100% da população vacinada 

coma primeira dose contra a 
Covid. Atualmente, 70,4% 

da população está com es- 

quema vacinal completo. O 

indice sobe para 89,5% 
quando considerada apenas 

Sob controle. () estado de São Pauto a'cançou 100% da população vacirada com a prime ra dose contra a Covid-]9 

apopulação maiorde 18 anos 
em 5ão Paulo, 
Com os números em queda, 

o governo do estado anunciou 

que prevê o fim daobrigatorie- 
dade do uso de máscaras ao ar 
livre no inicio de dezembro. 

E ———. UM ENE q - = Ê ] 
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Margere th Dabtoimo 
Cie nesta é prevenádogista às Escola hscrondi) 
de Sande Pit de Frocror 

Culto da vida e 
repensar o humano 

ii sua partida repentina, véspera do Dia das 
Mortos, quase ao mesmo momento de Nel. 

son Freire, como uma conjunção de harmonia 
tristissima, um adágio prenunciando o réqui- 
em, apequenado diante do tamanho do vazio. 

Deixa avida quem mais louvou a vida asartes, 
aliteratura, as ciências, osamigose as perfeitas 
relações afetivas que por escolha construiu, 
coma a socióloga pesei Maria Isabel. 
Pensadora à vera, sempre interessada em tu- 

dooquese referiaipan emia da Covid-19, sua 

sa entendera desde logo que a solução não es- 
tava em remédios esim na prevenção através 

das vacinas. Vibrara com os primeiros vacina- 

dose com que convicção aguardou sua horade 
se vacinar e receber reforço! Viveu o lado duro 

daepidemia em sua própria casa, passando pe- 

lo grave periodo de doença, com o marido 
atingido pela Covid. em situação limite, sem- 

pre confiante nos cuidados e no que à medici- 

na poderia fazer. Já acompanhara com dedica- 
ção minha doença em periodo ainda de gran- 

des i inseguranças, permanentemente trazen- 

do uma mensagem positiva, além de seus tipi- 
cos mimos gastronômicos, Gregária de natu- 

reza, anstava pelo momento de libertação para 

voltar a receber amigos, sem as amarras dos 
protocolos epidêmicos e contente de suas ta- 
xas de anticorpos alcançadas. 

Escrita de pena sofisticada, seus livros reve- 

lam fina sensibilidade, no trato de assuntos 
complexas e sobrerado num percorrer as aveni- 

das “sem freio e sem marcha à ré” da juventude, 
seus conflitos, descobertas, comportamentos e 
capacidade criadora. Soube registar a especifi- 
cidade de sua própria experiência de vida, em 

seu primeiro livro, "Maternidade: um destino 

inevitável” no qual gravita sobre esse dilema fe- 

bre o tema. Quase contemporâneo, "Masculi- 
no/Feminino: tensão insolúvel, percorre a sub- 
jetividade à luz de sua relação com as ciências 
sociais, suas categorias, conflitos e emoções 
contextualizadas na sociedade brasileira. 
"Aexplicitação deum horizontede finitude 

tem produzido tanto 
uma descarga explosiva 
de mobilizações — um 
“espernear contraosis- 
tema, quanto o avanço 

Deixa a vida 

tum FrhDÊS 

louvou a vida, as 

urtes, as ciências, 

us amigos e as de uma grande mancha 

perfeitas relações de desistência, do niilis- 
afetivas que por mo à depressão, doen- 

escolha construiu ças desaceleracionistas 

derivadas da própria 
aceleração, mas também reconheciveis num 
aturdimento humano diante da máquina, no 

torpor e sedentarismo bulímico, denuncia- 

das por Agambem . Este um registro contun- 
dente sobre o que ela define como o “redese- 

nho das fórmas de vida” em seu último livro, 

“Cartografias da Paragem”, por ela organiza- 
do e com outros autores. 

Sua passagem pelo pós-doutorado na Uni- 
versidade Paris V-René Descartes, sob a ori- 

entação de Michel Maffesoli, intensificou 

Saúde 25 

O aguilhão do digital que já fora tratado em 
textos anteriores, € o tempo convertido “em 

maior ativo hoje”, confiscado pela métrica do 
delivery e política de resultados, retorna com 
força ec extremo cuidado, num desbravamen- 

to do universo jovem, em “Criatividade, |u- 
ventude e novos horizontes profissionais”, 
organizado em conjunto com o sociólogo 
português José Machado Pais. 
Eduardo Lourenço em seu antológico 

“Mitologia da Saudade”, essa palavra única 
quenossa linguacarregacom 2 cae doçura 

nos descreve, esse sentimento como o mais 

intenso, intraduzível. “Descida no coração 

do tempo para resgatar o tempo — à nosso, 

pessoal ou coletivo — é como uma lâmpada 
que se recusa apagar no meio da noite” 
Não é por acaso ou cordial formalidade 

que as incontáveis manifestações de solida- 
riedade e condolências se marcam pelo re- 
conhecimento de seu valor intelectual in- 
quieta presença em nossa contemporanei- 

dade. Sua delicadeza estética, rigor ético, fi- 
delidade aos amigose alunos, solidariedade 
humana genuína, são marcas de sua passa- 
gem por esse mundo que não foi capaz de 
acolhê-la em sua exigência. 

evolução e prognóstico, 0s avanços € decep- 

ções na ciência, com sua inteligência humino- 

Dieta rica em 

gordura eleva 
níveis de 
testosterona 
Estudo mostrou que alimentação pode 

ter efeito positivo ou negativo na 

produção do hormônio masculino 

HOLLY BURNS 

Sopro ia Tintos 

M uitos homens, principal- 
mente à medida que en- 

velhecem, se preocupam com 
seus niveis de testosterona, O 

hormônio masculino que faz 
crescer músculos e aumenta O 

apetite sexual e o vigor. Mas é 

improvável que os alimentos 
por si sÓ tenham impacto nos 

niveis de testosterona — em- 

bora o consumo de quantida- 

des excessivas de álcool possa 
ter. Sevocê está acimado peso, 

alterar sua dieta para emagre- 

cer pode ajudar, uma vez que o 
sobrepeso é uma causa co- 
mum de baixa testosterona. 

Mas em termos de alimenta- 

ção ou dietas especificas, qual- 
quer mudança que você faça 

pode não ter um impacto per- 

ceptivel na libido, disposição 
ou massa muscular. 

— Com base nos dados que 

temos hoje, se um homem 
não tem sobrepeso, eu não o 
colocaria em uma dieta espe- 
cífica para aumentar a testos- 
teronia —disse Alexander Pas- 

tuszak, professar assistente 
de urológia e cirurgia da Uni- 

versidade de Utah nos EUA, 

que foi coautor de uma revi- 
são sobre alternativas para te- 
rapia de testosterona. 
Nos homens, os níveis nor- 

mais de testosterona variam 

de 300 a 1.000 nanogramas 

por decilitro de sangue. Os al- 

tos e baixos dentro dessa faixa 
normal provavelmente não 
terão impacto no dese) O S€XU- 

al ou na vitalidade. Somente 

quando os níveis caem con- 
sistentemente abaixo de 300 

é que sintomas como baixa li- 

QUEM PODE 
SEVACINAR 1º 

bido, disfunção erétil, fadiga, 
mau humor ou perda de mas- 

sa muscular podem aparecer, 
uma condição médica conhe- 
cida como hipogonadismo. 
A partir dos 40 anos, os ni- 

veis de testosterona nos ho- 

mens começam a diminuir 
cerca de 1% ao ano. Mas a que- 

da pode variar enormemente, 

com alguns homens mais ve- 
lhos mantendo níveis seme- 
lhantes aos de jovens saudá- 

veis. A trajetória da queda da 
testosterona é mais Ingreme 

entre 05 homens que ganham 
muito pesa, disse Shalender 

Bhasin, professor de medicina 
em Harvard e diretor do Pro- 
grama de Pesquisa em Saúde 

Masculina do Brigham and 
Women's Hospital. 

Estudos sobre alimentos ou 

dietas enfveis de testosterona 

tém sido geralmente discre- 
tos e os resultados lo nge de 
conclusivos, Uma recente re- 

visão britânica que reuniu da- 

dos de 206 voluntários, por 
exemplo, descobriu que ho- 

mens em dietas ricas em gor 

dura tinham níveis de testos- 

terona cerca de 60 pontos 
mais altos, em média, do que 

homens em dietas pobres em 
gorduras. Homens que sepui- 
ram uma dieta vegetariana 
tendem a ter os níveis mais 

baixos de testosterona, cerca 

de 150 pontos abaixo, em mé- 
dia, do que aqueles que se- 

guem uma dieta rica em gor- 

duraá base decarne. Aindaas- 
sim, Joseph Whittaker, o au- 
tor principal do estudo e mu- 

tricionista da Universidade 

de Worcester, no Reino Uni- 
do, disse que não recomenda- 

ria aum homem aumentar as 

RIO DE JANEIRO (RJ) 
Reforço para homens 
de 62 anos 

AMANHA — Repescagem homens e 
mulheres de E? anos 

minino essencial com argúcia e originalidade, 

levando o leitor a pensar, inexoravelmente so- 

uma relação de é siri respeitoin telectual 

he rendeu novas inspirações. ede amizade, e Almeida 

* Em memória de Maria Isabel Mendes de 

Prato adequado. Alimentos com a bo teor de gordura ajudam nas taxas da hormánio. enquanto sobrepeso e 4 coo] ermescesso podem Cha a equilibrio 

gorduras em sua dieta a me- 
nos que tivesse níveis baixos 

de testosterona e sintomas de 

hipogonadismo e já estivesse 
vestringindo as gorduras. 

DIETAS RESTRITIVAS 
Outro estudo no Journal of 

Strength and Conditioning 

Research testou dois estilos 
de dietaem 25 homens saudá- 

veis com idades entre 18 e 30 
anos. As calorias constumidas 

Ela as mesmas, nrras Um Eru 

po ingeriu uma dieta cetogê- 
nica com alto teor de gordura 

e baixissimo teor de carboi- 
dratos, consistindo em 75% 
das calorias vindas de gordu- 

ras, 5% de carboidratos e 20%; 

de proteínas. Já o outro grupo 

consumiu uma dieta ociden- 
talmais tradicianal, com ape- 

nas 25% das calorias proveni- 

entes das gorduras, 55% dos 
carboidratos e 20% das prote- 
inas. Após 10 semanas de in- 

gestão da dieta rica em gordu- 
ra, à testosterona aumentou 

18 pantos, em média, ao pas- 

so que após a dieta pobre em 

gordura, Os níveis diminuí- 
ram cerca de 36 pontos. 
Da mesma forma, um estu- 

do com 3 mil homens desco- 

briu que aqueles que relata- 
ram consumir uma dieta com 

niveis de testosterana lipeira- 
mente mais baixos —cercade 

30 pontos à menos— do que 

os homens que comeram die- 
tas com alto teor de gordura. 

Mas nenhum dos homens ti- 

nha testosterona baixa. 
— A moral é que homens 

saudáveis com peso normal 

sem comorbidades significati- 
vas provavelmente não se be- 
neficiarão de dietas restritivas 
— disse Richard Fantus, um 

dos autores do estudo e urolo- 
gista do Sistema de Saúde da 
Universidade NonthShore em 

Evanston, Minois. 

Estudos sobre dietas são 
complicados po rque a mu- 

dança de um componente da 

alimentação, como a ingestão 
de gordura, altera muitas ou- 
tras coisas, coma a quantida- 

de de carboidratos, proteinas 

e micronutrientes consumi- 

dos. Não está claro qual com- 

ponente da dieta pode ter cau- 

sado as mudanças hormo- 
nais, disse Bhasin. Além dis- 
so, os níveis de testosterona 

também podem ser influenci- 

ados por quanto uma pessoa 
dorme, ou se ela sofre de dis- 
túrbios do sono, ainda que 

temporários, ou se está inge- 
rindo a maior partede suas ca- 
lorias à nóite cuem pequenas 

Faysal Yafi, chefe da divisão 
de Saúde Masculina e Urolo- 

gia Reconstrutiva da Universi- 

dade da Califórnia em Irvine 
disse que seus pacientes que 

optam por seguir dietas espe- 

cificas tendem à começar à se 

exercitar maisea beber RETOS 

álcocl, o que pode elevar às ni- 

veis de testosterona. Ele sus- 
peita que qualquer ligação en- 
tre dieta e testosterona pode 
ser o resultado de um estilo de 

vida mais saudável em geral. 

ABUSO DE ÁLCOOL 
Alguns homens temem 

que Comer matos alimentos 

abase de soja possa fazer com 

que seus níveis de testostero- 
na calam, porque a sola érica 

em isoflavonas, que imitama 
estrutura dó estrogênio, Mas 

a evidência não apoia suas 

preocupações, mesmo que 
às homens comam alimen- 

tos como missó, tolu ou leite 

de soja em todas as releições. 
O abuso de álcool a longo 

prazo reduz a testosterona 
ao danificar as células dos 

testículos, que produzem o 
hormônio, e do figado, que 
alterao metabolismo da tes- 

tosterona. Mas a bebedeira 
de vez em quando não pare- 
ce ter muito impacto — di- 

apenas Cerca de 3Umin HOs, 

de acordo com um estudo, 

com os níveis voltando ao 

valor basal após este tempo, 
Homens obesos com baixos 

niveis de testosterona podem 

aumentar a produção do hor- 
múnio cortando calorias e 

perdendo peso —o tipo de di- 

eta não importa, sugerem os 

estudos. No extremo oposto, 
Bhasin disse observar um miú- 

mero crescente de homens 

em sua clínica que têm pro- 
blemas de dismorha corporal 
esofrem de baixa libido e fadi- 

ga. Restrição calórica estrita, 
exercícios intensos e estresse 

crônico podem fazer com que 

os niveis de testasterona cal- 

am e são provavelmente os 

culpados, disse ele, 
A conclusão é que, para ho- 

mens sem comorbidades que 

seguem um estilo de vida ra- 
zoavelmente saudável, per- 

der tempo com alimentos es- 

pecíficos ou com a composi- 
ção da dieta provavelmente 
não fará muita diferença no 

nivel de testosterona. 

— Não acho que haia uma 
maneira de anaré sistema 
para obter aumentos (de 

testosterona) realmente 
grandes mudando a dieta — 
disse Fantus, da NorthSho- 

baixo teor de gordura tinham — refeições ao longo do dia. minui a testosterona por re University. 

SÃO PAULO (SP) BELO HORIZONTE (MG) OUTRAS CIDADES MAIS DETALHES 
Trabalhadores da saúde, Reforço para pessoas de BRASÍLIA DA VACINAÇÃO 
imunossuprimidoseidosos  67anos [E a[m) “eonteacámera 
com 60 anos ou mais SALVADOR (BA) il do seu celular 

parao QRe veja 

AMANHA-= Reforço para pessoas PORTO ALEGRE AS) [5] » ocalendário 
de GE anos de algumas cidades 
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NOVA OFERTA 
Último bloco da Cedae vai a leilão por 
R$ 1,15 bi, menos da metade do previsto 

Fonte suja. À Bacia do Guandu. que abastece a estação de tratament 

GABRIEL SABIA 
ao tia 1 10 apiotia ler Em 

govermodo Rio publicou 

ontem um novo edital 

de licitação da bloco da Ce- 
dae que não atraiu propos- 

tas no leilão dos serviços de 

saneamento realizado em 

abril. Remodelado, o lote 
régi onal conta agoracom 20 

municípios, além de bairros 

da Zona Oeste da capital, O 
valor minimo da outorga, 

como é chamada ataxa papa 

pela concessionária vence- 

dora ao poder público, toi 
reduzido: anteriormente, 

havia sido divulgado que se- 

riam cobrados R$ 2,6 bi- 
lhões. Ontem, o secretário 
estadual da Casa Civil, Ni- 

cola Miccione, anunciou 

que o custo será de R$ 1,159 
bilhão. Mas, como aconte: 

ceu nos outros três pregões, 

o estado espera arrecadar, 

como ágio, R$ 2,5 bilhões 

COMBATE À POLUIÇÃO 
Além deste valor a ser pago, 
o edital prevê uma outorga 

variável de R$ 1,5 bilhão 

que será repassada aos mu- 

nicipios que compõem o 
bloco, ao lo ngo de 35 anos, e 

gastis em Infraestrutura é 

meio ambiente que vão pi- 
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Remodelado, o bloco 3 conta agora com 20 municípios, RR Ma TABAPOANA Rc 
além de bairros da Zona Oeste da capital. que terão os NATIV DADE RP FEM PR 
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Os municípios que CARMO Êo ha a y á 
tn x | psi ee retendo, É Valor minimo integram o novo bloco RAPINA ia uscueo 0 SÃO FIDÉLIS ido 
da outorga i i s [EP Ei A Fi l 

2$1 150 A cg TRAJANO DE MORAES importante é 
Ao 1,435 = “haR runantir os LIL VASSOURAS ai À ia a garantir os 
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35 anos 

rar em torno de R$ 4,7 hi- 

lhões —o que totalizará um 

impacto econômico direto 
de R$ 74 bilhões na econo- 

mia Auminense. Entre os 

principais investimentos 
estão obras de urbanização 

em favelas da Zona Oeste, 

que devem receber R$ 354 

milhões em intervenções 
diretas para garantir a dis- 

tribuição de água. Está pre- 

vista ainda a despoluição da 

q da Cedae. responsáve! por fornecer água para 9 Gmilhões de pessoas: investimento de R$ Ll bilhão em projetos de cespoluição 

Fo a ii BAREL E Ziiá 

HEADER A sia 

Bacia do Guandu, que abas- 

tece 9,5 milhões de pessoas 

na capital e na Baixada. O 
aporte será de R$ 1,1 bilhão. 

De acordo com Miccla- 

ne, aopçãode reduzir o va- 
lor da outorga minima se 

deve à necessidade de 

atrair investidores. 

— O bloco 3, como fai ori- 
ginalmente batizado, está 

ainda mais atrativo, com 

mais municípios tendo os 

Terça-tera 9112021] O GLOBO 

à AVANÇO DA IMUNIZAÇÃO 

“? Capital antecipa aplicação da Pfizer 
Quem tem 17 amos ou mais poderá tomar segunda dose com intervalo de 2l dias 

E TTODÃO OCA RA, 

F 

SENADOR CAMARA, CEMADDE VASCONCELOS 
SEPETBA VILA REMMEDTE VILA MMUTAR MF importante 

levar em 

consideração 

que o comeco 

macnmeco- 

núrmica 

deterioruu-se 

puto de abril 
para cá 

seus serviços licitados. 

Acreditamos em competiti- 

vidade na dinâmica do lei- 
lão. Então a outorga, Messe 

contexto, deixa de ser q 

mais relevante. O mais im- 

portante é garantir os inves- 

timentos obrigatórios de R$ 

4.Fbilhões em infraestruto- Cláudio 

ra—disse Frischtak, 
A redução no valor tam- economista 

bém se deve à saída dos mu- 

nicípios de Angra dos Reis e 

MEM! 

Primeiro pregão arrecadou R$ 22,7 bi 
para os cofres do estado e de municípios 

No leilão realizado em 

abril, o valor da outorga 

minima cobrada pelos três 
blocos da Cedae que rece- 

beram ofertas era de pouco 

mais de R$ 10 bilhões, mas 

estado e municipios levan- 

taram R$ 22,7 bilhões. Para 

dSSUMr 0S SETVIÇÕES de sane- 

amento, as concessionárias 

apresentarem lances com 

ágio, em média, de 114% 
em relação ao que estava 

previsto no edital. À popu- 

lação assistida nas áreas 
licitadas soma 11,7 milhões 
de pessoas. 

Obloco 3 foi o único que 

terminou sem interessa- 

dos. Era farmado por bair- 

ros da Zona Oeste e mais 
seis cidades do interior, 

com outorga minima de R$ 

890 milhões —a mais baixa 
entre os lotes ofertados na 
ocasião. 

Das tres concessões sacra- 

mentadas, apenas uma já 
entrou em operação, Vence- 

dora dos blocos 1 e 4, a Águas 

do Rio pediu para antecipar 
o início dos trabalhos. À 

operação assistida —junto 

coma Cedae —era prevista 

para ir até fevereiro de 2022. 

Mas, no último dia 1º de 
outubro, a empresa comuni- 

couao governo que já está 

pronta para assumir de vez 0 

controle dos serviços. 
A Aguas do Rio, responsá- 

vel pela Zona Sul do Rio, 

exemplo, tem apostado na 

contratação de mão deobra 

Itaperuna do bloco 3. En- 

quanto Angra licitará o sa- 

neamento de forma inde- 
pendente, Itaperuna optou 
por não entregar à gestão 

dos serviços à iniciativa pri- 
vada neste momento. 

— Esperávamos que mais 

municipios licitassem os 

Seus SCEVIÇOS, dAProvreltas- 

sem esta oportunidade. n- 

[elizmente, não consegui- 

mos atrair ainda mais cida- 

des, mas não tenho dúvidas 
do sucesso do leilão — com- 

pletou o secretário. 

MOMENTO NÃO É BOM 

Naopinião do economista 

Cláudio Frischtak, da Jn- 

ter.R Consultoria, a redu- 
ção da outorga minima 

respeita o momento eco- 

númico. 

— Quando ovalor da outor- 
ga minima é reduzido, torna- 

se possivel atrair mais inte- 
ressados para o leilão, cria-se 
um ambiente mais co mpeti- 

tivo. Além disso, é importan- 

te levar em consideração que 
o contexto macroeconômico 

deteriorou-se muito de abril 

para cá, com a aceleração da 
inflação e o custo de capital e 
juros. Oimportanteéaoterta 
ea melhora do serviço — 

acredita. 

Já o advogado e professor 
da Uerj Maurício Menezes, 

especializado em serviços 
de saneamento e infraestro- 
tura, diz que houve uma 
“adequação diante da possi- 

bilidade de baixa procura”. 

— Me parece que o estado 
faz uma adequação de ofer- 

tae procura, Este bloco, es- 

pecialmente pelos bairros 
da Zona Oeste, onde há a 

presença de milícias, inspi- 

ra mais cuidados para a im- 

plementação dos serviços. 
Com o valor sendo reduzi- 

do, outros players podem 
participar do leilão. 

No que diz respeito aos 
bairros da Zona Oeste 

(Barra, Recreio e Jacarepa- 

guá não estão na lista por- 
que integraram outro lo- 
te), apenas os serviços de 
distribuição de água serão 

licitados, jáqueacoletaeo 
tratamento de esgoto na 

região já são operados pela 
iniciativa privada. 
O pregão está marca do pa- 

ra 29 de dezembro, na Bolsa 

de Valores de São Paulo. No 

total, 2,7 milhõesde pessoas 
de 21 cidades devem ter as 

suas vidas diretamente im- 

pactadas pela concessão. 

das favelas para tentar uni- 
versalizar o atendimento 

em comunidades, onde a 

operação é considerada 
mais dificil, Vencedora do 
bloco 2, a Iguá Rio de Janei- 

ro S.A. deve assumir assu- 
mir em fevereiro. 
Os mais de R$ 22 bilhões 

apurados foram divididos 

entre o estado e os municipi- 
os que entraram na licitação. 

EEE ==" 
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Prefeitura vai custear aluguel da frota do BRT 
Serão gastos R$ 150 milhões por ano para colocar 515 ônibus em circulação. Município prevê ainda subsidiar 

tarifas para evitar superlotação nesse novo modelo que entra em operação no segundo semestre de 2022 

GIOVANNI MOLÃO 
gia noaracÊ E 

Aeee pela TE 

foi tura, O uv mode de 

gestão do BRT, que contem- 
pla três lici Te 

menos superlata- 
ção e intervalos menores EL 

tre as viagens. Mas a melho- 
viço vai custar cerca 

del R$ 150 milhões anuaisaos 

cotres públic €s, pai 4 Franca 

DES, pre ve mais 

WE Tá -u los. 

Luuitamente às CINE Sds. A 

previsão é de que o novo sis- 
tema entre em vigor To se: 

gundo semestre de 2022 

Além disso, à prefeitura ad- 
mite subsidiar uma parte das 

tarifas a fim de evitar lotação 
wcessiva. Serão feitas trés li- 

: uma para locação, 
jo e supervisão da 

frota; outra para à operaç do 

do sistema e manutenção dos 
ônibus: e uma terceira pa Ea 

implementação da bilheta- 

gem digital — que inclui ain 
da os serviços do VLT e dos 

ônibus comums. O BRT estã 

sob intery ENÇÃO da prefeitu- 

ra há quase nove meses. Ho- 

je, são apenas 20H Hómibus cir- 

culandono BRT 

—Os novos ônibus chegam 

no segundo 
2022, num investimento de 

Semestre de 

R$ 20 milhões para 212 vei- 

cultos. Em 2023. chegarão 

mais 303. Esse total vai aten- 

der também o Transbrasil, 

com inauguração prevista 
para 2023 — explicou à se- 

cretária de Transportes Mai- 

na Celidonio. 

DOTtraLos para troca dos 

cobetivos terão duração de cin- 
co anos, prorrogáveis por mais 

cinco. Serão quatro modelos 

de ônibus, que vão atender o 

BRT de acordo com a espeoih- 
cidade de cada corredor, linha 

e horário; um de 18 metros, 

dois intermediários de 2le 23 
metros e um biarticulado de 

28 metros (apenas para o 

Transbrasil). Desse total de 

515, 62 ômibus serão elétricos 

EV Oi Circl E dr PRC lus N vamente 

pelo corredor Transoeste à 

partir de 20283. 

EDITAL SAI ESTE MÊS 

As tura dos envelopes sait 

O para abilhe: en che 
tal é previsti a para 7 f 

bro. O edita al para] locação da 
frota será public ado no fim de 

novembro, enquanto o da 

AÇÃO! do stema tem pre- 

visão para janeiro. 

— À pente tem cinco lotes 
ae Ur um mesmo can 

onário pode ganhar to- 
eles, desde ue InOoStre 

ter saúde financeira para É 
er esse investimento. Na 

operação, teremos três ope- 

radores diferentes justamen- 
te para diminuir o risco de 

descontinuidade —detalhou 

asecrelaria, 

Us três opei adores terdo 

como ati ibuições manter a 

Rotina. Passageiros tentam embarcar em E BRT lotado: número de veiculos vai aumentar de 200 para S15.d 

circulação da frota de seu lo 

te, lazer à manutenção dos 

veiculos econstruir garagens 

pela 

prefeitura em Santa Cruz, 

Guaratiba, Deodoro e Fun- 
ciãr Aiãm RI 
TO, ADE CJLE Os vencedores 

em terrenos ce etc NS 

assumam, a pt efeitura € JOTiI- 

nuará encarregada dos servi- 
ços do BRE 

Hoje, segundoa prefeitura, 

a remuneração para as con- 
cessionárias de ônibus é me- 
dida pela quantidade de pas- 
sageiros transportados, oque 

«EM DEBA 

COMO TORNAR SIMPLES A ADMINISTRAÇÃO 

DE REDES COMPLEXAS DE TECNOLOGIA 

EM TEMPOS DE TRABALHO HURNADOS 

Nesta Ive vamos debater as SOLUÇÕES disp 
Li 

as empresas Ea entarem o desafio de gerenciar redes e 

Mare 

po BRI 

ENGESA 

Na 

ODESSA 1, ESS2 TÉLOTDO 

nCEntiva à superlotaçã à. 

nova o 

terá mais variáveis, como pe- 
mn al dar es Financeiras auto- 

maáticas e mmeTrisats MO caso de 

ônibus circulando 
Cp Hed) prev 1Sto Om até mesmo 

O contr 7 LOS SA ubsidios em Ca 

sos de circulação de veiculos 
vazios, que serão dados poi 
meio de checagem da hilhe- 

DEC LICOS 

tagem digital, comoexplica 

pre feito Eduardo Paes: 

— Com esse novo modelo, 

controlamos melhor a quali- 

iZ mun Cpo 

dade do serviço prestado, À 

Câmara Municipal vai delibe- 

rar, em breve, a possibilidade 
deaprefeitura tazerum subsi- 

dio para garantir que custos a 
mais das empresas seja cober- 

to pe Lo pode I pú D», ai 

mentandoatr: ansparé pciaco 

controle e reduzindo a pres- 

são sobre a tarifa. 
Segundo Maina Celidonia, 

o contrato de bilhetagem ele- 

trúnica terá duração de dez 
anos, enquanto o prazo dos 
contratos de loc Ação É de 

5. 

PRULTO avos prIL mais Cinco. 

— Vamos cobnr eventuais 

operação será de cinco anos 

1 custos do operador para CJLHE 

todos os ônibus circulem, 

dando um incentivo (subsi- 
dioja ele caso ele venha ter 

prejuízos por transportar 

poucas passapeiros. Assim, 

ele vai continuar querendo 
ley ar mais pessoas, mas sem 

precisar superdotar os coleti- 

vos —diza secretária. 
Os 212 ônibus que chegam 

ano que vem atenderão os. cor 

redores  Transolimp 

Transcarioca. Em 2023, serã a 

vez do Transoeste e do Trans- 

brasil. Os modelos contarão 

com telemetria e GPS para 

analise de desempenho; piloto 

automatico para distancia- 

mento dos veiculos à frente; li- 

mitador de velocidade por 
GPS: módulo de s 

interface com condutar: bla 

queador de portas para evitar 

que dircule | ststema 

de alerta de c olisão frontal; e 

videomonitoramento. 

A prefeitura afirma que en- 
viou um projeto de lei para a 

Câmara Municipal, em com 

sonância com a Política Na- 

cional de Mobilidade Urba- 
na, para diferenciar a tarifa 
pública cobrada dos usuários 

UPA a RÉ 

da tarifa de remuneração pa- 
ga aos operadores, permitin- 

doumalivioda pressão de: qui 

mentoda passagem. Masnão 

confirmou se haverá ou não 

aumento em 2022. 

SEIvIÇOS de || cada vez mais € omplexos, ainda mais a agora 

eSCTILÓMIO ÍÍSICO. Dei 3 NECESSIDADE qe um 
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Portal Tem no Rio movimenta setor de eventos 
Plataforma criada pela Invest.Rio em parceria com a Editora Globo entra no ar hoje com a proposta de divulgar 

calendário da cidade, que vai de encontros de gastronomia e Inovação ao carnaval, impulsionando novos negócios 

LUDMILLA DE LIMA 
Lidia Emnbeginho com be 

Rio de Janeiro volta aos 

holofotes num momen- 
to de retomada econômica 

apús a crise provocada pela 

pandemia da Covid-19. Seja 
RE! cult ura. no entreteni- 

mento, na gastronomia, na 
moda, nó turismo, no cam- 

po da tecnologia e inovação 

enoramodos negócios, aci- 
dade pulsa novamente, eo 

resultado disso é um calen- 

dário deeventoseboas pers- 

pectivas de investimentos, 

que ganham agora um alia- 

do: a platatorma Tem no Rio 

(war temnoriocaom.br), O 
portal, uma parceria da In- 

vest.Rio, agência de atração 

de investimentos da prefei- 
tura do Rio, com a Editora 

Globo, entrano ar hoje e po- 

de ser acessado pelo site do 

jornalO GLOBO, 
Lá, cariocas e turistas en- 

contram toda a programa- 

ção jácom datamarcada que 
promete movimentar o Rio 

nos próximos meses. 
— O Tem no Rio é um mo- 

vimento que significa mui- 
to mais do que a volta de 

grandes eventos, E uma pla- 

taforma para mostrar ao ca- 

rioca ea todos os brasileiros 
a força da cidade como capi- 

tal cultural e referência na- 

cional e internacional de 
programação cultural, de 
entretenimento, negócios e 
turismo — afirma Andressa 

Amaral, gerente de projetos 
da Editora Globo. 

PROMOÇÃO DE ENCONTROS 
Além de impulsionar áreas 
da economia da cidade que 

sofreram com as restrições 
impostas pela chegada do 
coronavirus, o Tem no Rio 

éummeio de promover en- 

contros depois de um lon- 

go periodo de isolamento. 
— A pandemia ainda não 

terminou, mas estamos num 

[E ate] 

Retomada. Pistalórma Term no Ric divulga calendário de eventos e boas perspectivas de imestimentos na cidade 

momento em que c; aminha- 

mos para o fim dela. Voltar a 

se encontrar nesses eventos, 

contando com a ajuda de fer- 
ramentas como esse portal, é 

de suma importância para à 

retomada econômica da ci- 

dade do Rio. Queremos que 
cada vez mais pessoas visi- 

temo Rioe percebam como a 
cidade é completa cum exce- 

lente lugar para viver, traba- 

lhar e passear —afirma Ro- 
drigo Stallone, CEO da In- 

vest.Rio, ligada à Secretaria 

municipal de Desenvolvi- 
mento Econômico, Inovação 

e Simplificação. 

Pedro II: aulas presenciais começam no próximo dia 22 
Retorno, no entanto, será hibrido, ainda com atividades on-line. Uso de máscara, distanciamento e ventilação serão obrigatórios 

LARISSA MEDEIROS 

ESELMA SUHMIDT 

pra ndo nionisha sier b 

O Colégio Pedro 1 retoma 

gradualmente as ativida- 
des PreSENCids, COM POETAS, d 

partir do próximo dia 22. 

Portaria assinada pelo reitor 

da instituição, Oscar Halac, 
publicada ontem, estabelece 

queoretormo será híbrido, ou 

seja, parte do trabalho, tanto 
administrativo quanto aca- 
dêmica, será on-line. A hasti- 

ça Federal, no entanto, deter- 
minouo retorno de 100% do 

ensino presencial. 

Para as atividades nos colé- 
gios, os estudantes e os servi- 
dores docentes e técnico-ad- 

ministrativos deverão seguir 
diretrizes. Entre elas, o dis- 
tanciamento minimo de um 

metro e melo entre as pesso- 
as. Segundo a portaria, o 
acesso às dependências do 

Pedro 11 só será autorizado 

mediante uso de máscara. O 

ato também determina que 
sejam adotadas medidas am- 

bientais de ventilação. 
Eventos e reuniões deverão 

O GLOBO 
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ser realizados por videocon- 

ferência ou por outro meio 
eletrônico, Providências de- 

verão ainda ser adotadas em 

casos suspeitos ou confirma- 
dos do novo coranavírus. To- 

dos os que participem das ati- 

vidades presenciais deverão 

entrar imediatamente em 

quarentena por 14 dias, se 

constatadas contaminação 

ou suspeita de Covid-19, 

Na manhã doúltimo sába- 
do, pais e estudantes fize- 

ram um ato, no campus do 
Centro, pedindo o retorno 

das aulas presenciais. Inici- 

almente. avolta estava pre- 

vista só para março de 2022. 

O Ministério Público Fede- 

ral (MPF) chegou a solicitar 
que as aulas fossem retoma- 
as dia 18 deste mês, mas O 

pedido toi indeferido. Nas 

redes sociais, alunascritica- 
ram a decisão de retornar 
apenas parcialmente ao en- 
sino presencial. 

O retorno “planejado hibri- 
da, gradual e seguro”, diz a 

portaria, ficará a cargo do di- 

retor de cada uma das unida- 

des da instituição. Com o tra 
balho hibrido, para as ativida- 
des presenciais, acadêmicas e 

administrativas, fica autori- 

zado, pela portaria, que sejam 
alterados dias e turnos, “vi- 
sando a uma maior segurança 

sanitária”. No caso de reveza- 

mento, “o grupo deservidores 
que não estiver trabalhando 

presencialmente deverá exe- 
cutar as suas atividades de 

maneira remota. 
Poderão permanecer em 

trabalho remoto, conforme a 

portaria, mediante autode- 

Stallone ressalta que o se- 

tor de eventos foi um dos 
mais prejudicados na pan- 

demia, sendo que ele abran- 

ge uma cadeia de outros ne- 
gúcios que acabaram tam- 

bém afetados. E o Tem no 

Rio vai ajudar a divulgar es- 
sas atividades ao consolidar 
o calendário da cidade. En- 

contros como as de gastro- 

nomia e inovação estarão 

presentesna plataforma, as- 
sim como megaeventos, in- 
cluinda o carnaval. 

— O setor deeventos é um 
dos que mais trazem com- 
plexidade para a economia, 

porque envolve diversos ou- 

tros setores, que vão de lo- 
gistica a gastronomia, pas- 

sando por meios de paga- 
mento. À nossa ideia é dar 
uma força para a área de 

eventos e, ao mesmo tempo, 
divulgar outras iniciativas e 

negócios da nossa cidade — 
completa o CEO da agência 

da prefeitura. 

claração, servidores ou 60 
anos ou mais, imunôdefici- 
ência, doença crônica ou gra- 

ve ou limitação de acesso ao 

local de trabalho, em decor- 
rência de barreiras sanitárias 
é decretos locais que restrin- 

jam a circulação de meios de 
transportes. 

Também estão liberados 
de atividades presenciais os 

funcionários que têm filho, 

cujacrecheouescolanão es- 
teja funcionando e aqueles 

que cuidam de pessoa que 

necessite de atenção especi- 
al, mesmo que não esteja 
contaminada ou com sus- 
peita de Covid-19. 

Para os alunos do Pedro IH, 
gato do reitor não fixa casos 

em que seja liberada a pre- 
sença nocolégio. 

IMAGENS QUE EMOLDURAM 

EAN LINE DO, 
Aponte a câmera do celular no Or-Code e conheça 

nossas opções de molduras para avisos fúnebres e 

religiosos ou acesse anunciosreligiosos.oglobo.com.br 

Anuncie agora via 

) 2534-4333 de 2º a 6º feira, das 9h às 18h 

WhatsApp ou Telegram 

o Ec/iel:jo 
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Crianças da 
Cidade de Deus 
e do Alemão 
vão ao Bolshoi 
Três pequenos bailarinos de projetos sociais 
de comunidades cariocas são aprovados em 
seletiva de filial da famosa instituição russa 

RAFAEL GALIMO 
rata gatos Praga een im 

ão saltos para construir so- 
nhos. Essa é a pers Sa gd 

aberta para crianças 

comunidades do Rio aprova- 
das, com bolsa integral, na es- 
cola de balé do conceituado 
Teatro Bolshoi, em Joinville, 

Santa Catarina. Ana Luisa 

Oliveira, de ll anos, e Pedro 
Victor Periald, de 8, ambos da 
Cidade de Deus, além de 

Jenyffer Laura Azevedo, de 10 
(cria do Complexo do Ale- 
mão), passaram por seleção 
que começou com cerca de 
mil meninos e meninas de to- 
do o país, No próximo mês de 
março, os três embarcam para 
uma jornada de oito anos de 
formação na única filial da 
instituição Fora da Rússia. 

Viver em uma cidade dife- 
rente e seguir uma rotina de 
disciplina em busca da exce- 
lência são algumas das tare- 
fas no caminho dos peque- 
nos. Com os olhos brilhando, 

4 biografia do Cristo de braços abertos 

husene morador do Coreia ado, ungulho do Hrasil, 

maravilha do mundo 

g 
f , 

“pAséRIE QUE JÁ 
800 mi FR? Emp 

Ana Luisa não tem dúvida so- 
bre como vai encará-las; 
— É muita diversão para 

nossa cabeça! 
É a resposta típica de uma 

menina que, como Pedro, 

brinca de dançar desde o iní- 
cia da infância. Estudar balé 
para valer, ela começou faz oi- 
to meses. Ele, há quatro. Os 
dois ingressaram no curso do 
Instituto Arteiros, que atua 
com arte e educação na Cida- 
de de Deus, numa parceria 
como Instiruto Movidos, sob 
apoio da empresa russa Rosa- 
tom, em aulas já influencia- 

das pela metodologia do 
Bolshoi, Na disputa por uma 
das 40 vagas da escola em 
2022, Ana Luisa e Pedro tive- 
ram capacidade física, postu- 
ra, articulações e 
cardiaca e respiratória testa- 
das. Foram considerados ap- 
tas a dar os primeiros passos 
para se tornarem bailarinos 
profissionais. 
— Minha inspiração é o Jo- 

nathan Batista — conta Pedro, 

Esperança. Ana Lisa de ll ans. o Pedro Vector, de 8, dançam em projeto da Cidade de Deus e, a partir de março de 2022, estarão na escola do Teatro Balsho 

se hano bailarino cri- 
a dade de Deus, hoje 
solista no Pacific Northwest 

Ballet, nos Estados Unidas. 
Professora dos dois talen- 

tos mirins, a bailarina Pris- 

cila Diniz afirma que. além 
deuma conquista pessoal de 
Ana Luisa é Piairo aid de- 
les para o Bolshoi tem signi- 

ficado coletivo: 
— Faz com que mais crian- 

ças acreditem, Sonhos, so- 

mados ao trabalho duro, pro- 
movem transformações. 

REALIDADES DISTINTAS 

No caso dos dois pupilos da 
Cidade de Deus, ambos são 
oriundos de famílias que che- 
pe ali com os programas 

bitacionais que são o em- 
brião da comunidade, A aten- 

RODRIGO ALVAREZ 
Meta de APORECI DE 

il fo /| | Hi! 

dente de farmácia Fernanda 
Oliveira, mãe de Ana Luisa, e 
adiretora adjunta de colégio 

Dimie Peri mãe de P 

nasceram e foram criadas na 
CDD. Viram de perto os efei- 
tos da violência no cotidiano 

local, mas também o impacto 
positivode iniciativas sociais. 
Embora sempre tenham vi- 

vido tão perto e sejam da mes- 
ma idade 4 gia elas só se 
conheceram este mês, em Jo- 

inville, onde dividiram quarto 
seus filhos foram à ci- 

de para a última etapa da 
PRE A Fernanda está deci- 

dida a se mudar o Sul 
El q a a a 
jetória de Ana Luisa. E Dinie, 
que é funcionária pública no 
Rio, vai confiar à nova amiga 
os cuidados como filho, 

— A bolsa garante às crian- 
ças moradia, lazer e viagem 
de férias ao Rio, masestoudis- 

sta a deixar tudo 
UE sono daninha ha — 
diz Fernanda. 
Na nova realidade, Ana Lui- 

sa sabe que sentirá saudades 
dos coleguinhas de escola, da 
professora de História lanee 
das “guloseimas” recisa- 
st oiii rd 
ela quanto Pedro, na primeira 
visitaa Joinville, já perceberam 

oqueas espera. 
—Lá, a rua é muito silencio- 

sa. Vou sentir falta do barulho 
e das músicas daqui. Tem ser- 
tanejo, piseiro e muitos rit- 
mos — diz Ana Luisa, que no 

futuro quer levar a mãe para a 
Disney ese vê montando uma 
academia de dança naCDD. 

Pedro, prestes a comple- 
tar 9 anos, deixa escapar 
sua percepção sobre pro- 
blemas do Rio: 

— Aqui tem mais morador 
de rua, E sujeira também — 
diz o menino. 
Terceira carioquinha apro- 

vala Jem firse junta outros E 
bailarinas do projeto ViDan- 
ar, do Complexo do Alemão, 
A ncleciopaços em anos ante- 
niores para o Bolshoi no Brasil, 

— Foi emocionante ver a re- 
ação das crianças e das mães 
quando saiu o resultado. A 
mãe da Ana Luisa até caiu. À 
menina me abraçou & per- 
guntou: “quer dizer que não 
vamos mais ouvir tiros?” — 
relata Sylvana Albuquerque, 
coordenadora da seleção da 
Escola Bolshoi, 

A HI STÓRIA COMPLETA 
“DO MONUMENTO Mais 
CONHECIDO Do BRASIL 

ae”, 
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Conviver com o polvo 

As ultimas manobras pata 
aprovar à PEC dos Precatórios e 
garantir emendas do relator e 

verbas secretas exemplificam a 

atuação histórica do grande 

cardume de deputados que 

povoa a maior facção do 

Congresso Nacional. Sua 
atuação de “povernismo” pode 
ser ditada por um governo forte 

ou, como no momento atual, 

ditando ao governo fraco à 
pauta que lhe é mais 

conveniente. Em nosso 
presidencialismo de coalizão, é 

imprescindível saber conviver 
com o polvo do Centrão, sem 

ser sufocado por seus 

tentáculos gulosos & 

conduzi-los a nadar a favor dos 
interesses da nação, num 

governo liderado por um 
estadista competente que 
domine a arte de governar & 

saiba dialogar com o Congresso 

sem ser por ele subjugado, 
PAULO ARIS) 

PORTO ALEGRE, 5 

PEC da roubalheira 

Lamentável a, mais uma vez. 
atitude hipócrita, para não dizer 
mentirosa, do lider do governo 

na Câmara dos Deputados. 
Afirmar sua preocupaçãõe a 
do presidente a favor das 
pessoas carentes do Brasil. 

São quase três anos deste 

despoverhno que só destrói as 
conquistas dos trabalhadores 

e dos pobres. 

O Brasil confia nos ministros do 
STF para cancelarem à votação 

da PEC daroubalheira. O 
mesmo quanto aos deputados 

manipulados, buscando sua 
parte no assalto. 

Reforma eleitoral para terminar 

com a reeleição de presidentes. 
origem dos males. 
CLARA DAVIDOV DOM 

RIO 

Anova- versão doapp 

oferece junções que 

facilitam a navegação, 
além de unir todo 

ocomteúdo on-line 

eimpresso Baixe 
apora ou atualize 

oaplicativo disponivel 

na Apple Storee no 

Google Play 

Seria bom que O GLOBO 

publicasse o nome dos 

deputados que endossaram 
a obscena votação apoiando à 
PEL dos Precatórios, 

pretendendo embolsar 
um dinheiro mal havida. Assim 
poderemos escolher melhor em 
quem votar dentro de um ano, 

destinguindo os representantes 
do povo que realmente 
nos representam dos 

carreiristas que só legislam em 
causa própria 

VICTOR MEDEIROS 
BIO 

Prática morista 

OQ ex-juiz Sergio Moro afirmou 

recentemente que “não troca 
princípios por cargos” Mas a 

prática morista desmente a 

teoria. Na defesa de seus 
“princípios” empenhou-se em 
pavimentar a vitória de 

Bolsonaro, participando do 
impeachment da presidenta 
Dilma Roussetl e, vendo que 

1550 não bastava, tratou de 
afastar o ex-presidente Lula da 

disputa eleitoral, 
encarcerando-o por "razões 

indetermihadas”. Fita claro que 
Moro fez conchavo com à 
candidato Bolsonaro: 

garantindo sua vitória, teria, em 
troca, a pastada Justiçaea 

futura indicação para uma 
poltrona no STF. O resto, todos 
sabemos: afastado O 
ex-presidente da disputa, 
estava desimpedido o caminha 

para Bolsonaro empalmar a 
Presidência Moro pode não ter 
princípios, mas esperteza e 
senso de oportunidade não lhe 

faltam. Só se esqueceu de que a 

esperteza costuma passar à 
perna no esperto, ea esperteza 

de Balsonaro foi maior que a 

sua. Se q ex-juiz Moro é jejuno 
em “princípios” a essa carência 
se juntam ainda, segundo 

respeitáveis colegas seus, 

Como navegar 

Atela inicial 

destaca 

oconteúdo 

on-ilne que pode 

| seratualizado 

aplicativo ticam 

guardadas 

Em Banca, 
oleitor pode 

baixar aedição 
e) 

impressaem duas 
versões: jornal etexto 

“parcialidade e incompetência” 

ELISABETO RIBEIRO GONÇALVES 

BELO RORIZONTE. MG 

Pior que ditadura 

A grande atriz agora membro 

da Academia Brasileira de 
Letras, Fernanda Montenegro 

declarou que 0 governo 

Bolsonaro é pior que a 
ditadura. Dizem que no regime 

militar morreu multa gente, e 

me lembrei dos milhares de 
mortes que poderiam ter sida 
evitados caso a vacina 

chegasse naquele memento 
em que foi oferecida. 
Simplesmente o presidente 

Bolsonaro desdenhou, achou 
que era uma gnpezinha. Tem 
razão a grande dama das artes, 
ANTONIO MATHISCK 

NETERÓA RJ 

incoerências 

Curioso este nosso pais. Aqui se 
é obrigado a votar, porém não 

se é obrigado a tomar vacina 
contra a Comd-19. Para ser 
admitido em emprego público, 
tem que comprovar a votação 

elartoral, mas, para participar 

de espetáculo cultural 
financiado pela Lei Rouanet, é 

proibido ser exigida à 
apresentação do Certificado de 

Vacinação. 

LUTE ARAÚJO 

BM 

Marighella vive 

Depois de um boicote do 

governo e de uma avaliação 

forjada, chegou aos cinemas 0 

filme “Mariguella” A tentativa 
de impedir que viessem à tona 

os alos cruéis do passado não 

foi concretizada. Não se pode 
apagar da nossa História esse 
triste legado. As sessões de 

cinema estão sempre lotadas. 

EmBiblioteca, Aoclicar 

as matérias nosimbolo, 

salvas do o leitor pode 

salvar uma matéria 

paraleitura posterior 

Otimede 

colunistas | 

doGLOBO 

estã reunido em um 
única lugar noapp 

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES 
Clube 
O GLOB CONSULTE CONDIÇÕES DACFERTA 

NO SITE CLUBEÓGLORO CON BA 

Bebidas | Entreo lazer 
refrescantes ea culinária 
e saudáveis em Cabo Frio 

a a sd AM 
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ticosorgânicos=ebem — emocomprasontine cional no site do Clube Fortee no canal gastro- 

Temça-teira 9112021 | O GLOBO 

pa ACERVO 

0) À revelação de Magic Johnson 

Na plateia, todas as gerações 

são representadas. O filme, 
aplaudido de pé, mostra um 

publico revoltado. Precisamos 

de continuar lutando pela nossa 
liberdade. Que foi duramente 

conquistada. E as armas devem 

seros protestos e as palavras 

Nas ruas. nos fóruns e nas 

artes. As ameaças não podem 

nos intimidar. O povo não 

deixará que se repitam esses 
atos cruéis do passado. 

MILA MARIA DO CARMO SIQUEIRA 
Bio 

Marqueteiro 

Em entrevista de meia página 

feita pelo GLOBO, o 

marqueteiro eleitora: de 

Marcelo Freixo, Renato Poreira, 
juta de pés juntos qua agora val 

trabalhar “do jeito correto”. 
Ele fai marqueteiro de Sérgio 

Cabral e Pezão, e não fai preso 
por corrupção graças a uma 

delação premiada. 
Freixo, seu atual chefe, 

abençõa-o, acha Pereira um 

excelente profissional e disse 
ao site Política Livre que “não 
há condenação perpétua sobre 

ninguém”. 
Ele volta aos holofotes 
praticamente junto com João 
santana, outro marqueteiro 

que andou enrolado em 

passado recente, 80 

indefectível Eduardo Cunha, 

que voltou a dar as cartas na 

Corte de Brasilia, coma bem 

definiu Carlos Alberto 
Sardenberg aqui no GLOBO. 
Parece que no Brasil pau que 
nasce torto morre ereto. 
ANTONDO FARIAS 

NITERÓI. RU 

Vereador-fantasma 

Os elestores cariocas eleperam, 
mais uma vez, em 2020, para 

ser 0 seu representante na 

Câmara Municipal, o senhor 

O era pho Dotada ETA dia Cond 
€ io trai coinioi Mefimamados 

DEE —. 
ti 
E E 

aro q ei rm PR ig sd 
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nômico de Cabo Frio, 0 

HotelSambaCaboFro  tesOGLOBO Saiba 

oferece até 15% de maisemnossosite. 

Ao Ponto 

Publicado apartir 
das Gh, de segunda a 

sexta comanálises e 

informações sobre o 

principal temado dia 

Como ourvir 

Está disponível 

nosite do GLOBO 

enas plataiormas 

de podcast 

desconto para assinan- 

mamem  Há3Caros astro ca NBA se aposentou após saber que havia contraído o HIV 

Carlos Bolsonaro, Aele caberia 
cuidar dos múltiplos problemas 

de uma cidade que já foi 

considerada maravilhosa. 
Acontece que, desde a eleição 
do seu pai, Jair, para presidente 

da República, Carlos passou à 
residir praticamente em 
Brasília, dando plantão, quase 

que diário,no Palácio da 
Alvorada. Mais prave ainda é 

saber que ele está sendo 
acusado da mesma prática 

denominada de “rachadinha”. 
identicamente do 
prócedimento de que é 

acusado seu irmão, o senador 
Flávio, Ou seja, Carlos, além de 
não estar exercendo, com 
regularidade, o seu mandato de 

vereador pelo Rio de Janeiro, 

ainda mantêm um sem-número 
de contratados quenão o 
assessoram em nada, dadas as 

suas constantes ausências. 

Não é admissível termos, além 
dos assessores, um 

vereador-fantasma. Basta! 

ELZI DE BARROS CARDOSO 
EM 

Malditas calçadas! 

Contundente matéria ("Buraco 
para todo lado”. 8 de novembro) 

mostra a triste realidade das 
calçadas cariocas, que nos 

obriga a caminhar clhando para 
o chão, para evitar quedas, 
contusões ou, pior, potenciais 

fatalidades. O Joaquim Ferreira 

dos Santos foi muito preciso no 
seu artigo "Trapecei, quase 
morri malditas calçadas!” (12 
de julho) É flagrante o 
sentimento ger al quanto às 
ações tímidas pelas 

autoridades, que ou não 

caminham pelas calçadas ou 

empurram o problema com a 
barriga e tampouco fiscalizam 

quem também tem a obrigação 

pela manutenção. É 
contundente, cada vez mais. 0 
grande desiquilibrio entre o que 

pagamos de IPTU e IPVA, em 

| Wal [ao j 

SONS ) My o My no ja To 
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mi | ta 

Hi 

Hi 

IE da is 

meio à um rosário de impostos, 

sem que percebamos os 

correspondentes benefícios, 

incluindo a manutenção do 
malcuidado piso viário e as 
debilidades da segurança 

pública. Até quando? 

JOÃO CARLOS ARAÚJO FIGUENRA 
RO 

Com relação a "Buraco para 
todo lado”, permitam-me 

acrescentar o testemunho 
deste cadeirante que vos 
escreve. O deslocamento pelas 
calçadas cariocas tormoui-me 

um atleta paralímpico que 

compete nas seguintes 
modalidades: maratona de 

buracos, salto sobre raízes 

expostas. escalada em rampas 
mal projetadas, decatlo de 
fezes prova dos obstáculos 

mesas de bar e camelôs que 

DEupam as calçadas; entre 

outros desafios. Sou 

atieta-vitima dessa olimpiada 

que o Riúsedia, 
AEMALIMO ROPEMNONA IS 

RO 

Pets abandonados 

O trânsito ficou parado na 
Ponte Rio-Niterói porque dois 
cachorros resolveram fazer 

caminhada até a Cidade 
Sorriso. Esses são os peludos 

que foram obrigados a serem 

cachorros de rua. Infelizmente, 

o abandono de animais de 

estimação está crescendo de 
forma assustadora Os abrigos 

estão superlotados de cães e 

patos que foram deixados nas 
ruas impiedosamente. Pobres 
animais que ficaram sujeitos à 

própria sorte. Quem abandona 

um animal que veio ao mundo 
para trazer carinho, amor, 
fidelidade, alegria, amizade e 
companhia merece ser alvo dos 
piores castigos. 
DÃO CARLOS DA CUNHA 

RO 

HÁ 50 ANOS 
Cr$ 650 milhões para desenvolver Centro-Deste 
8/1187 

O Brasil deu ontem mais um passo decisivo na 

arrancada para a integração nacional: o presidente 

Medici anunciou a criação do Programa de 

Desenvolvimento do Centro-Oeste (Prodoeste), para 
ncremetar o desenvobamento do suldo DF edos 

estados de Goiás e Mato Grosso. De 1972 a 197/40 
navo órgão gastara Cr$ 650 milhões nos seus 
objetivos básicos: construção imediata de uma rede 

rodoviária, conjugada a um sistema de estradas 

vicinais e uma rede de silos, armazéns, usinas de 
benefiamento e frigoríficos. 

LOTERIAS LOTOMANIA (concurso 2.234/:2.17.26.28.30.38.48,53.54.61.62.65.66.72.M.75.77,79.81.50 QUINA (concurso 57007 8.32,40,49.55 LOTOFÁCIL (concurso 23674 2.3,5,8.9.10.11.12.14 
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Esportes 

CARLOS EDUARDO 
MANSUR 

O perfil de Série B 

ão Januário foi palco deum clássi- 
co de contrastes, sejam eles téc- 
nicos, emocionais ou de organi- 

zação dos times. À grande ques- 
tão éa interpretação que se faz da 

goleada aplicada pelo Botafogo, Um exame 
das escalações torna natural a sensação de 
que o Vasco, com nomes mais familiares à 
elite do futebol nacional, deveriaestar nasi- 
tuação que o Botafogo ocupa hoje. 
A reversão de expectativas cria a quase ir- 

resistivel tentação de recorrer à antiga tese 
do“timede Série B', comose fosse regraque 
a segunda divisão impõe um perfil de joga- 
dores talhados para este torneio, rejeitando 
futebolistas capazes de competir na elite. 

Faz pouco sentido, mesmo sob a habitual 

argumentação de um ambiente peculiar, 

O LIMITE 
Ambiente capaz de abrigar todo tipo de pato- 
logias da sociedade, o futebol impõe aos athe- 
tas uma reflexão: nem todos os códigos acei- 
tos nas arquibancadas podem ser reproduzi- 
dos por profissionais. Ao carregarem caixões 
após derrotarem o Grêmio, jogadores do Inter 
transpuseram o limite da esportividade num 
ato de mau gosto e insensibilidade. Não custa 
lembrar que, em 20 meses, o Brasil perdeu 
600 mil vidas. Futebol não éuma bolha. 

com estádios inóspitos. Onze dos 20 times 
da atual segunda divi ivisão atuam em campos 
que receberam ao menos uma das quatro úl- 
timas edições da Série A. No Brasil, grama- 
dos ruins independem de divisão, mas a era 
dos alçapões indomáveis graças à precarie- 
dade ficou para trás. A Série B não é nada 
além de um campeonato de futebol com 
menor qualidade técnica. Quanto melho- 
res forem e em melhor forma estiverem os 

logadores que um clube puder reunir, mais 
chances terá de subir. 
Em 2008, o Corinthians de Felipe, Alessan- 

dro, André Santos, Cristian, Elias, Douglas e 

Dentinho passeou no acesso. Um 2009 com 
titulos no Paulista ena Copa do Brasil prova- 
ria que não se tratava deum “time de Série B”. 

Em 2018, 0 Fortaleza de gi ia Ceni subiu 
com seis jogadores que, noúltimo sábado, en- 
frentaram o Corinthians defendendo um ti- 

me que é quinto colocado da Série A. 
Hoje, sem a regra desigual que lhes permi- 

tia conservar as cotas deTV da elite, os gigan- 
tes são desafiados a operar no mercado numa 
prateleira de atletas a que usualmente não re- 
corriam. Quando atraem jogadores com tra- 
jetória de primeira divisão, obviamente a ca- 
pacidade técnica munca será um problema. O 
desafio é achar quem enxergue na segunda 
divisão um desafio que moative, 

E aí pode estarumadas chaves. Abcontrá- 
rio do Botalogo, o Vasco optou por jogado- 

Ó 
NOVO TÉCNICO DO BARÇA 

Festa. Navarro, Marco Antônio e Diego Gonçalves, do Bota 

res com histórico de Série A, mas que não 
viviam seus melhores momentos. Noclube, 

seja por motivação ou por questões técni- 
cas, repetiram as oscilações que os fizeram 
sair do radar dos clubes da elite. 
O Botafogo não goleou o Vasco, tampouco 

está lido primeira divisão, por ter mais 
“jogadores de Série B'. O alvinegro está su- 
bindo, com méritos, porque evoluiu como ti- 

me, conseguiu encontrar um funcionamen- 

TALENTOS DESPERDIÇADOS 
O Fluminense repetiu diante do Sportum 

traço comum de seu jogo: quando é obrigado 
aterabola, sofre sem mecanismos ofensivos, 
Teve omérito de ser corajoso e foi premiado 
com um gol no fim. No entanto, a partida fica 
marcada pelos excelentes 45 minutos de 
Cazares, quase numa sintese de sua carreira: 

talento indiscutível, mas que tem sido inca- 

paz de convencer treinadores de que pode 
repetir tal rendimento de forma constante. 

Xavi confirma conversas para dirigir Brasil 
Aideijseraser auxiliar de Tite e assumr 25e eção brasileira cepoisdo Mundia'. Esse 

toconsistente que perdura há mais de um tur- 

nocom Enderson Sr reira. Não é encantador 

— > Série B nem exigia tanto —, mas o time 

foi capaz de Soteinrial aros jogadores que ti- 
nha, À forma de defender realçou a liderança 
de Carli, os mecanismos de ataque incluiam 

um jogo direto ou manobras pelos lados pro- 
pícias a Navarro, as ideias claras beneficia- 
ramo papel de Chay na criação. 
O que não significa que a temporada toi 

um voa de cruzeiro. Após montar um elen- 
co quase todo novo para o Estadual, viu de- 
sempenhos desalentadores provocarem 

uma reforma grande e uma nova incursão 

nomercado. Quatro dos titulares de domin- 

go chegaram ao clube a partir do fim de 
maio. E antes de trazer Enderson para o lu- 

gar do demitido Marcelo Chamusca, o clu- 
Fa teve como primeiro alvo o mesmo Lisca 
que teve trabalho curta em São Januário. 
Enquanto isso, os vascaínos jamais se li- 

vraram da instabilidade, Após passar por 
Marcelo Cabo e Lisca, o time chegou à reta 
final como uma equipe em construção. Te- 

ve um espasmo de crescimento com Diniz, 
mas se mostrou absolutamente desordena- 
do defensivamente nas últimas semanas. 
Um time sem estrutura. 

A reconstrução será, para ambos, um pro- 
cesso longo. O Botafogo, ao menos, ofereceu 
ásua e uma razão para se alegrar, para se 

orgulhar, para manter achama acesa. 

EXIBIÇÃO 
A soberba atuação do Manchester City. que 
tratou o rival United como se visitasse uma 
equipe menor, teve um regente: joão Cance- 
lo. Sol as ordens de Guardiola, o destro que 

atua na esquerda se tornou o mais notável 
exemplo de uma tendência recente do jogo: 
laterais com “pé invertido”. Numa era em que 

jugadores da posição atacam cada vez mais 

como meias, 0 pé trocado permite ângulos de 
passe que um lateral convencional não teria. 

FI ata e vê ch de título caírem para 1% "la empata e vê chances de título cairem para 14% 
Em jogo marcado por reclamação contra a arbitragem, rubro-negro fica no 2 a 2 com a lanterna Chapecoense; 
em terceiro lugar, atual campeão vê Atlético-MG com 11 pontos de vantagem, e possibilidade de tri fica distante 

Dibieço DANTAS 
Liana NDAL PFL 

dingo dantasherirait 

Érers: E gundo ver mais um tro- 
peço do Flamengo na ca- 

minhada já sem forças no 
Brasileiro por dois ângulos: 
o da arbitragem, que nota- 
damente prejudicou a equi- 
pe com um pênalti não mar- 
cado e um impedimento 
mal assinalado. E o do time 
em campo, que apesar dos 

desfalques, não conseguiu 
superar a Chapecoense vir- 
tualmente rebaixada, nem 

quando teve um jogador à 
mais no segundo tempo. 
O empate em 232 deixa o 

rubro-negro 11 pontos atrás 
do Atlético-MG, que tem 
um jogo a mais, Segundo o 
Departamento de Matemá- 
tica da UFMG, que fornece 
os dados para a Bola de Cris- 
tal do Brasileiro, no site do 
GLOBO, as chances de titu- 
lo são de 1,3%. Jão time mi- 
neiro pulou para 96,6%. 

“É um crime o que a arbi- 
tragem está fazendo com o 

Flamengo. Isso que aconte- 

ceu aqui na Arena Condá é 
criminoso, Criminoso! Ga- 

ciba, eu quero ver você falar 

sobre esses lances”, afirmou 
o diretor Bruno Spindel, do 
Flamengo, ao canal FlaZo- 

eiro, cobrando posição do 
chefe dearbitragem da CBF, 
Leonardo Gaciba. 
Sobre o técnico Renato 

Gaúcho, mais umavez ecoa- 
ram vaias da torcida presen- 
te. O Flamengo, ainda que 

sem Arrascaeta, tinha a li- 

nha de frente completa, 
com Bruno Henrique e Ga: 

bigol. Só que pecou nova- 

mente na criação. O camisa 
9 foi quem deu duas assis- 
tências para as gols de Ma- 

Iheuzinho e Michael. Sá 

que ao não conseguir fechar 
espaços nem se manter com 
abola, o time de Renato dei- 

xava sua defesa, quase toda 
reserva, vulnerável. 

Ta 

” 2. 

Em branco. Gabigo!, ontem, na Arera Condá: segue em busca do IO0º po! 

O lance isolado de Ma- 
theuzinho que abriu o pla- 
car foi mero acaso, O lateral 
falhou nas jogadas em suas 
costas da Chapecoense. À 
virada veio nos pés de Kaio 

Nunes, mas também nas 

mãos do goleiro Gabriel Ba- 
tista, outro reserva em cam- 
po. sem Andreas, suspenso, 

o meio-campo formado por 

Arão e João Gomes nem 

20. 2 

9 db 
Flamengo 

Koiliar M.Ribairo, GG Batista, 
doilson, lgnácio e Matheuzinha, R. 
Busanela;Moisés Caio B Viamao 
Ribeiro (A, Sam- Ramon (V 
tos), À Leito Gabrie);H 
(Ezequias), Den- Aro, Gomes 
nor (Govânio), (Vitinho). E 
Mika (B. Shea); H. Riboiro; Michael, 
Almeida (Rormd Je)  EHenciques 
é Enio Nunes, Gabsgol 

Gols IT Matimunnho aos Mh; Haro Mme 
205 20035, Michael 2054] minutos: Juba 
Dis da Silva Bdbero Serafim, Amarios 
A Santos, Rem Júnior Gabigo!, Mathe uz 
nho. E. Viana Maremelhon E Mungga E 
Ribeiro Pagan o renda: hão dugados. 
Local Arena Condá em Chapecó (50) 

marcou nem criou. Everton 

Ribeiro não foi nem sombra 
o outrora e acabou o jogo 
xpulso. Gabigol ainda 

chonlisidhe raro passe pa- 
ra Michael deixar tudo 

igual. Mas a bagunça em 
campo aumentava com fo E=- 

me o tempo passava. 

Autor dos gols, Kaio Nu- 
nes foi exp ulso, € nem o jo- 

gador à menos deixou a 

Chape acuada. Às mexidas 
de Renato Gaúcho contra 
um time recuado acumula- 

ram atacantes e apostaram 
nos cruzamentos. Só que 

pararam no goleiro Keiller, 
— Empate horrível. Cria- 

mos, mas não fizemos. No 

segundo tempo, nos abri- 
mos. Fica uma indignação 

com o árbitro. Estamos lu- 

tando pelo título e colocam 
um árbitro de Série B. Ai di- 
zem que o Flamengo é favo- 

recido. Pênalti e impedi- 
mento não marcados — re- 
clamou Willian Arão. 

Na quinta-feira, o Fla- 
mengo enfrenta o Bahia, no 
Maracanã, coma voltadeal- 
guns titulares, como Andre- 

as Pereira, David Luizeogo- 
leiro Diego Alves. 

Flu pega Grêmio, que precisa repetir arrancada dos cariocas de 2009 

MARCELLO NEVES 
mreancalho neves regiao cm 

delicadissima situação 
do Grêmio no Brasileiro 

não é vista como sinal de jo- 

go fácil hoje para o Flumi- 
nense. Ao enfrentar os gaú- 
chos às 21h30, em Porto 

Alegre, os cariocas se prepa- 

ram para “uma guerra”, se- 
gundo palavras do próprio 

tecnico Marcão. À razão é 
óbvia: em caso de novo tro- 
peço, os gaúchos serão obri- 
gadosater que fazer umaar- 
rancada tão dificil quanto a 
do time de guerreiros em 
2009 para fugir de mais um 
rebaixamento, 
— À fase não tem ajudado, 

mas eles vêm criando e pro- 
duzindo, é uma equipe for- 
te, mas vamos tentar tirar 

proveito dessa situação. Va- 

mos esperar uma guerra, 

mas é tentar trazer pontos 

importante para o Rio de Ja- 
neiro — afirmou. 

Outra preocupação é o de- 
sempenho do Fluminense 
contra equipes do Z4: foi 

derrotado pelo Santos, na 

Vila Belmiro, e passou sufo- 
co para vencer o Sport, no 
Maracanã, Também hã tro- 

Peço recentes contra equi- 

pes que à época estavam em 

baixa, como Cearãe Cuiabá. 

Internamente, o entendi- 
mento é que o Fluminense 

não tem entrado com a in- 

tensidade e atenção neces- 
sária para essas partidas. Di- 
lerentemente do Fla-Flu, 

por exemplo. 
Atual 19º colocado do Bra- 

sileiro com 26 pontos, o 

Grêmio completará 30 jo- 
gos diante do Fluminense. 

Em caso de derrota, terá a 

mesma pontuação que o tri- 
color carioca no Brasileim 

de 2009, quando chegou a 
ter 99% de chances de re- 

baixamento e permaneceu 
na primeira divisão. 

O Fluminense, na 8º colo- 
cação com 42 pontos, ten- 
tam embalar rumo ao G6. 

q) 
Grêmio Fluminense 
Brenno; Vander- Marcos Felipe; 
son. Fedro Gero- Same Xavier. 
meo Kanmemanne Mino, David 
Redinha Lucas Braro Marlon; 
Silva a Matpurs Arilné, Marti- 
Sarará: Douglas mail Jhon Arias 
Costa Campare a Lulz Henri 
Ferreira Diego que: Jahn 
SETA. Rannedye Frod 

Lacál Asa do Grbmia em Porto Arbgre 

Horária: 21h50. Jutr; Vini Gonçalvos 

Dis Araújo. Transmisado: SporTV, Premi- 
dire cidos G obbe CBN 
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COLUNA SÉRIE A 
DO MANSUR DO BRASILEIRO 
Oscontrastesde Flamengo empata 
Botafogo e Vasco | com Chapecoense 

esportegibfogiobo com.br PÁGINA 1 PÁGIMA 31 

Insucesso em levar o Vasco à Série A volta 

a colocar os conceitos de Diniz à prova 
o tem 

VITOR SETA Rg anos de carreira. O ataque 
da OS ÚLTIMOS TRABALHOS fica econômico, a defesa 

DO TÉCNICO mais exposta e os resultados 
U m começo animador, 

apenas uma derrota em du Pu tí , 

«Es —+y 

negativos começam a se em- 
pilhar. No São Paulo, aca- 

sete jogos e uma arrancada & & *— bou perdendo o cargo após 
que parecia, enfim, ser a | | sete jogos sem vencer. No 
chave para levar o Vasco ao a tira lo er Santos, foramcinco, 
G4 da Série B. Uma propos- | 
ta de jogo que valorizava a 18 34 n mw 4 CAMINHO DAS FALHAS 
qualidade técnica do elenco vitórias calo ir vitórias erga vitórias optar ás ia Comoa partida contra o Bo- 

mais caro do campeonato e | |  tafogo mostrou, os adversári- 
promovia um futebol ofen- | | às sabem as falhas do Vasco, 

sivo, ao gosto do torcedor s EA “a Ra e quetem mais gols sofridos do 

cruz-maltino, Em questão qe marcados — problema 
de semanas, 0 que parecia 14 20 o A efensivo próximo aa que te- 
um trabalho de redenção atra datas 2 A dani ad ve no Santos. O técnico pre- 
para o então criticado Fer- BESSA ed REA papa cisou se virar com um elenco 

nando Diniz derreteu de de aproveitamento da aproveitamento de aproveitamento de apesveitamento montado sob a a gestão de 

forma dura. A goleada por 4 ELEIESs processe Eezeses E 4] Marcelo Cabo e e reforçado 
a0 paraorival Botafogo. que por Lisca, com o alento da 

raticamente encerrou as chegada simultânea de Ne- 
pç de acesso do time, (io? é) S 6 (ie of] e) [io nê, e, jogador de confiança, 
foi mais um golpe forte na n 45 117 B6 29 29 12 15 cuja qualidade técnica [ez à 

carreira do técnico. DE «0 RE Re Es sÃ E ici e. cia séridas diferença em campo. Mas as 
Aos 47 anos, Diniz segue intervenções (ou a falta de- 

em busca de um título de Edtoriade Ma 49) levantam dúvidas. 

impacto ou da consagração. — Depois que as coisas 
Um acesso no Vasco poderia a futebol como um todo, crônico problema das bolas el, aproveitando-sedafalta Defensores como Ricar- acontecem, queremos 
trazer, no minimo, um ali- 

vio em meio às críticas — 

afinal, era um desafio subir 
com um time que rendeu 
tão pouco na mão de uma 

frustrada sucessão de técni- 
cos. Mas o insucesso volta à 

colocar na balança a inova- 
ção da sua ideia de joga. 

— Tenho uma convicção 
cada vez maior: rótulos são 
ruins. Se tem uma proposta 

de jogo bonito, que favoreça 

que o torcedor se agrade 
além do resultado, éumaca- 

racterística que tenho. Não 
é porque você tem uma ten- 
dência de jopar para a fren- 

te, que você vai se detender 
mal — disse o técnico em 
sua apresentação. 
De fato, nos primeiros jo- 

gos com Diniz, a equipe apre- 

sentou um dinamismo que 
suplantou qualquer preocu- 

pação defensiva — exceto no 

aéreas — naquele momento: 
o Vasco ia em superioridade 
numérica para o ataque e, 
quando perdia a bola, tinha a 
intensidade para recompor a 
marcação ou parar a jogada 
com faltas estratégicas. Mas 
a perda dessa caracteristica 
nos últimos jugos expôs os 
pontas fravos da proposta. 
Na amarga derrota para 0 

Guarani, o Vasco jáhavia EO- 

trido um contra-ataque cru- 

Mudanças estruturais ajudam a 
explicar acesso iminente do Bota 
Chegada de CEO fez clube romper tradição de interferência política no campo 

de cobertura e da exposição 
dos defensores, em menor 

número. No domingo, o Bo- 

tafogo entrou disposto a fa- 
Fer omesmo, ma is de uma 

vez. O primeiro gol, de Mar- 
co Antônio, foi a ilustração 

perfeita do problema: os 
que tiveram capacidade de 

chegar mais próximos de 
impedir o contra-ataque fo- 
ram dois jovens, ú volante 

Bruno Gomes eo meia MT. 

nheiro no clube, participa- 
vam diretamente da política 
interna e opi param sobre As 

quatro linhas. Além da cos- 

tumeiracerejano bolo: uma 

grande contratação sem 
condições de pagar. 
Achegadade Braga ao Bota- 

fogo gerou alguns choques na 
estrutura do futebol. 

do, Castan e Zeca têm quali- 
dade técnica para enfrentar 
investidas ofensivas. Mas 
uma vez que o desgaste (em 
boa parte, físico) de sucessi- 
vas transições adversárias € 
de uma maratona de jogos 
começou a pesar na capaci- 
dade de recomposição, se 

esvaiu a individualidade. 
Em apenas 11 jogos, Diniz 

sevêem meio aumcicloque 

o atormenta nos últimos 

O pensamento chave do 

CEO éorganizarasdívidas — 
reduziu a folha salarial do ti- 
me em 30%,e a do clube, em 

40% —, poder apresentar 
uma gestão profissional a 
possíveis investidores e en- 

tregar tudo o que foi prometi- 
do dentro das metas, Este 

ana, após os cortes em árcas 

achar um culpado. Tem coi- 
sas a corrigir? Tem. Todo 

mundo errou, Eu cheguei e 
tenho minha contribuição, 
errei, junto com todo mun- 

do — ponderou o técnico. 
Sem falar sobre futuro, Di- 

niz tem mais quatro jogos à 
tente do Vasco na Série BO 

aproveitamento, que des- 

pencou para menos do que 
nas passagens por Flu e São 

Paulo, não inspira otimismo. 

negócios), que trouxemos 

do Bahia, Trouxemos um di- 
retor financeiro, fizemos re- 

dução de custos, dos proces- 

sos jurídicos. Temos um di- 
retor de futebol muito aten- 
to à base. O time interno do 

Botafogo é completamente 
diferente — disse Braga. 
A nova estrutura e organi- 

BRUNO MARINHO E nagem ganha destaque no mulação para o modelo de Houveatéalgumas não essenciaise o incre- zação mais empresarial im- 
ATLANA FURTADO : É a E 
cara adia He iminente acesso do Botafo- empresa, é considerado um divergências com mento do sócia-torce- plementadas pelo dirigente 

o se recordar de 2021, 0 

torcedor alvinegro cer- 

go à Série À — pode ser con- 
firmado na quinta-feira ca- 

súvençaãa Ponte Preta e ape- 

nas dn dos três concorren- 

dos responsáveis por colo- 
Car à Casa em ordem. 

Mesmo sem experiência 
no futebol, ou até por isso, 

o diretor Eduar- 
do Frecland, já 

sanadas. 

dor, oclubejáviu alguns 
resultados financeiros. 

— Sou eu, com expe- 

riência em várias 

também atingiram o fute- 
bol. Os jogadores (do elenco 
e aqueles pretendidos) são 
avaliados par valor e talento 

tamente se lembrarã dos tesdiretos vençana rodada. Braga não repete a receita Profissional. empresas, o evistoscomoativos. E assim 

gols de Navarro e do toque O CEO Jorge Braga, que de antigos dirigentes do al- Jorge Braga, Lênin como todos no clube, passa- 

de bola de Chay. Porém, nos chegou ao clube em março vinegro que, nas épocas CEOde (Franco, ram a ter metas à alcançar e 

bastidores, um outro perso- deste ano para tocar a refor- mais dificeis, injetavam di- Botafogo diretor de praticamenteconseguiram. 
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ENT REVISTA ROBERTA MIRANDA 
a 

CANTORA, QUE 
PASSOU MAL AO 
SABER DA MORTE 
DE MARÍLIA 
MENDONÇA, 
LEMBRA COMO 
SE CONHECERAM, 
ANALISA 
EVOLUÇÃO DO 
SERTANEJO E FALA 
DE PRECONCEITO 
E SEXUALIDADE 

MARIA F ti ETUNA 

= ara tortas Eagisdo com Br 

pe: rano sertanejo fe- 
minino, Roberta Miran- 

da sempre afirmou a mu- 

lher como sujeito dentro de 

um universo dominado pe- 

lo machismo. Esta talvez 

seja a principal caracteris- 

ticaqueuneaartedacanto- 
ra de 63 anos à obra de Ma- 

rília Mendonça, que mor 

reu aos 26 anos num desas- 

tre aéreo na última sexta- 

feira, considerada pela ve- 

Lerana como uma “semen- 
tinha” que levava a mensa- 
gem adiante. Mas a mulher 

representada nas canções 

N » Em 

El EPT; 

KZ 

de Marília não é a mesma 

das músicas de Roberta. 

Embora ainda sofra por 
amor, não precisa mais do 

papel masculino para se 

seg tir completa. 

Alem de gerações, um 

mundo de transforma 

ções comportamentais 

separa as duas. Mas toi Ro- 
berta quem pavimentou o 
caminho para que Marília 

e suas contemporâneas 
surlassem lirmes nessa 
onda e pudessem elevar a 

perspectiva feminina a 
outro estágio. 
Na entrevista a seguir, 

Roberta, que precisou ser 

= 

atendida por médicos aosa 

berdamorteda amiga, con- 

siderada uma “filha, anali- 
sas evolução da música ser- 

tane(a da ponto de vista fe- 

minino (“na minha sofrên- 

cia, à pente esperava pol 
migalhas de amor, Marília 

parte paraoutra j. À canto- 

ra também conta que que 
vai homenagear Marilia no 

show em que celebra seus 

35 anos de carreira (dirigi- 
do por Jorge Farjalia, “My 
Life” estreia dia 20, no Tom 
Brasil, em São Paulo), nar- 

rasituações de machismo 
com que teve que lidar e fa- 

la de sexualidade 

a mano Terça-ara 9.3] çã pa 

CAD 
Maio ui! | 

ie PESE 

E PE] 

Semelhanças 

e diferenças. 

“Ma minha 

sotrenta euêra 

mas comédica 

Manila não 

ESDerava Dol 

mpahas diz 

Roberta Wi ranéa 

n' pr — E E = ê N 

= | B, I, T ) h | 
SATAR”, mw «dl 

Como você estã agora? Qual 

foi o diagnóstico quando 
parou no hospital ao receber a 

notícia da morte de Marília? 
Estou melhor. E um cho- 

que, mas a vida segue. Estava 

no carro, com meu filho, ca- 

chorro e uma amiga. Olhei o 
celular e entrei em choque 
Foi dificil me tirar do carro 

Estávamos numa via, todo 

mundo buzinando. Só lem- 
bro de dizer “estou mal”, Tive 

um pico de pressão. O diag 

nóstico toi choque. 

Você e Marilia gravaram “Os 

tempos mudaram”, em 2077 

no seu DVD. Como foi quando 
se conheceram? 

Foi no palco, nesse dia, Foi 

lindo. Eu só a via falar de mim 

na internet, que euera inspira- 
ça. Quando vi aquela coisinha, 
nos abraçamos e choramos 

muito. Era como se fosse uma 

sementinha minha, uma filha 
Era esse legado que cu queria 

também. E ela assimilou isso 

de forma linda. Hoje, quem 
CÍEIKa CASO legado parac empo- 

deramento femininoéela, De- 

PIAS do show, ela me contou 

que tinha fumado dois maços 
decigarro e be bidoumlitrode 

uisque de tão nervosa que esta- 

va com nosso encontro, Eu ti 
nha muitoamor porela 

O Brasil sabe a falta que ela 

vai fazer para anossa cultura, 
Mas e para você, Roberta, que 

vazio ela deixa como amiga? 

A talta que já está fazendo. 
Sou uma pessoa que nem eu 

entendo. Poderia expressas 

toda hora o que sinto, mas 

não é assim. Mas, perceba, 
meu corpo não aguentou 0 
choque de perdê-la, Nem eu 

sabia que ia sofrer tanto. 

Você foi pioneira em afirmar à 

perspectiva feminina no 

universo sertanejo. Marília 

coloca à mulher como sujeito. 

mas em outra época. Retoma 

os temas de sofrimento, amor 

eciúme de outro lugar, depois 
de o mundo caminhar um 

pouco. Que diferenças de 

abordagem enxerga? 
Eujátinha ladrilhado para as 

meninas de agora passarei. 

Através das canções, Marilia 
dizia: “Cara, eu te amo, mas tu- 

do bem, não quer, bola pra 

frente. Vou para o me har, h- 

car com meus colegas, minhas 
amigas, vou para a balada e 

vamibora” Era um jeito incisi 

vo de mostrar como se faz. 

Existe uma diferença. Posso 

até ter Feito a sofrência, mas a 

minha era mais comedida. A 

pente ficava esperando o per- 
dão, o amor voltar, por miga- 
lhas de amor, Ela, não. Não es 

tava nem aí, é resolvida. E co- 

mo se dissesse: “Estamos re- 

solvidas. Não sou obrigadaa fi 

car te esperando, vou para ou 

tra”. Essa sotrência deu garra 

para mulheres decidirem em 

seus relacionamentos 

Quais as piores situações de 
machismo que enfrentou? 

Passei por situações terri- 

veis. Boicotes... De eu chegar 

para fazer show e cortarem o 
cabo. Teve músico que disse 

(que só gravaria comigo se eu 

colocasse seu nome na auto- 
ria da canção. Preconceito t- 

po: “O que ela está fazendo 

ali? Que tipo de mulher é es- 
sa” Quem ela pensa que é” 
Sempre mostrei para eles 
quem sou. Com milhões de 

pessoas me esperando na pla- 
teia, ouvi um músico que tra- 
balhava comigo dizer: “O que 

essa jacu está fazendo aqui 
com tanto sucesso?” OQuvia 
eles rindo. Terminei o show e 
o mandei embora. 
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CONTINUAÇÃO DA CAPA 

Muitos cantores sertanejos 

cantam músicas compostas 
por Marília. Ao se depararem 
comaquelas letras, alguns, 
talvez, possam repensar suas 
próprias atitudes. Qualéa 
importância disso? 
Muita. Tem que acabar 

com isso, né? Não dá mais 
para falarem “atrás de um 

grande homem existe uma 
gra nde mulher”. E assim: “À 
ente de um grande ho- 

mem está a mulher”, Ha- 

mem não vive sem mulher. 
Você não vê mulher na sar- 
jeta por amor, vê homem. A 

mulher é a parte forte, frágil 
sáveles. Tem que respeitar a 
mulher. Não é um favor, é 
obrigação. 

Qual música dela mais bate 
emvocê? 
“A for e o beija-ldor” e 

aquela que diz “não finja 
que não estou falando com 
você” ("De quem é a culpa”, 
É otipo de canção que bate 
diretamente em mim. Em- 
bora tenha um palavreado 
diferenciado, a melodia me 
pega, me emociona. 

Pretende homenagear Marília 
emseu show, “My life"? 

Claro! Não tem como des- 
vincular o show dela, tudo es- 

ARTIGO 

PREFIRO SER 
M PONTO DE 

INTERROGAÇÃO 
ROBERTA 
MIRANDA CONTA 
QUE SEU PÚBLICO 
REJUVENESCEU, 
BRINCA COM O 
ASSÉDIO NAS 
REDES E FALA DO 
PACTO COM A MÃE 
DE QUE LEVARIA 
"VIDA RESERVADA 

táatrelado. Mudei meu avatar 

no hr ram em sinal de res- 
peito a ela. Mas ainda não sei 
comovai ser a homenagem. 

O show celebra 35 anos de 

uma carreira que não foi fácil. 
Ainfância pobre, a saída de 
João Pessoa rumo a São 
Paulo, onde passou anos 
como crooner de hoate até 
virar recordista de vendagens 
de disco e ganhar cinco 
Grammys. Qual foi o momento 
mais dificildessa trajetória? 

Cantei porum prato de co- 
mida até chegar a composi- 
tora de sucesso e rainha da 
música Ser tane] a Consdera- 

da pelo povo. Tudo foi difi- 
cil. Foram anos tentando pa- 
gar o aluguel com gorjetas, 
parque o que eu ganhava no 
Beco (bar que era reduto da 
bossa nova)... Marília tam- 

RA Ra 
FÊ A sem a Teca 

Juntas. Marília Mendonça durante a gravação de DVD de Roberta Miranda, em 2017 “Cantei por um prato de comida até chegar a co 
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bém cantou por comida. Te- 
mos trajetórias parecidas. 
Ela contou que, um dia, pre- 
cisava pagar o aluguel e can- 
tou cinco vezes para o mes- 
mo cara. Eu nunca mais na 
minha vida canto “Ronda”, 
POr UM Cara cre fez can- 

taressa músicadas 21h às5h 
da manhã para me dar uma 
caixinha e eu pagar 0 alu- 
guel, Peguei trauma. 

Sente-se realizada como que 
conquistou na carreira? 

Às vezes, sento na minha 
cozinha... Porque tenho um 
problema sério com ali- 
mento, sabe? E que já não ti- 

ve mesmo o que comer. 
Olho a minha geladeira 
cheia... Para quem dormiu 
em construção, que teve tra- 
vesseiro de pedra.., Euador- 
mecia em pedras de cons- 
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truções, dormia na rua. Sou 

grata à vida. Meus fãs são o 
meu oxigênio. Mas até hoje 
parece que carrego um car- 
ma. Mas com muita deter- 
minação, paixão e garra. 
Olho meu passado e penso: 
“Envergo, mas não quebro”. 

Você tem uma ótima 

autoestima, né? Outro dia, 

causou ao aparecer quase nua 
nas redes. Sempre foi segura? 
Sou bem resolvida, Uma 

pessoa que passa a que passei 
e chega onde chega... Gera 
uma autoestima exacerbada 

quando você diz “não” para o 
mundo que quer que você se 
foda, entende? Um senti- 
mento de “vou conseguir e 

pn Tive pesaiemas 

ssei muito « SO 
einiciodá carteira, Quina si 

ia fazer “Faustão”, entrava de 

dieta para perder dois, três 
quilos em 15 dias, Mas, aí, hi- 
guei o botão do foda-se, não 

estou mais nem ai. 

Você já disse que o seu inbox 
“gome solto” Muito assédio? 
Nossa senhora, pelo amor 

de Deus! É terrivel (risos). E 
pelas duas partes, homens e 

mulheres. Apesar de ter 63 
anos, tenho um físico privilo- 
giado. Não bebo, não fumo, 

A voz da mulher real e dos muitos Brasis 
SIMONE PEREIRA DE SA 

É PAULIME SARETTO 

Especial paro CHOLLIBO 

ais pode ser que o fe- 
minismo não seja do 

jeito que você aprendeu nos 
livros”, parecia sussurrar 
Marília Mendonça nos nos- 
sos ouvidos a cada nova can- 
ção. E talvez isso explique o 
riode lágrimas que corre pe- 
lo Brasil neste momento em 
razão de sua trágica morte 
na sexta-feira, aos 26 anos. 
Vitima fatal de um acidente 
de avião, Marilia nos deixa 

no auge da fama, ostentando 
os números mais superlati- 
vos do business musical bra- 
sileiro. É a artista de maior 
sucesso do femineja, subgê- 
nero de sertanejo universi- 

tário representado por mu- 
lheres — com milhões de vi- 
sualizações nas plataformas 
de streaming e YouTube, 
mais de 43 milhões de segui- 
dores em suas redes sociais, 

somando Twitter e Insta- 
gram, além da live mais vista 
da pandemia, com 3,31 mi- 

lhões de visualizações. 
Mas nada dissa importa 

tanto, O que talvez expli- 
queanossador é que parece 
que a gente acaba de perder 
aquela amiga que tá ali do 
lado pro que der e vier, 

pronta pra tomar uma cer- 
veja e falar da vida. Aquela 
amiga carismática, inteli- 
gente e autêntica, que fala 

que pensa e que manda o 
papo reto de “Supera”, 
quando a gente insiste na- 

quela relação que vai dar 
em nada. “Tá de novo com 

essa pessoa, não tó acredi- 
tando, vai fazer papel de 
trouxa outra vez, cê não 
aprende mesmo. (...)" Ou 
que relembra o porre da 
noite passada que a gente 
queria muito esquecer: 

“Diz que aguenta bebida, 
tomou duas seguidas, per- 
na bambeou, ainda não 

lembrou, vou refrescar sua 

memória”, de "Bebaça”, 
Já asolidão amorosa can- 

tadaem"Graveto”, etemi- 

zando na sua voz alguns 
dos mais sensíveis versos 

da MPB, compostos por 
Lucas Moura de Paiva, Ma- 

theus Padua e Normani Pe- 

legrini Filho, não é só para 
mulheres. “Vocêvirousau- 

dade aqui dentro de casa, 
seeutechamo procolchão, 

você toge para a sala,enem 
se importa mais saber o 

que eu 
Dona de ima voz sinto, 

potente e de poucos 

letras que falam metros 
de amor, sexo, qua- 

desejo e drados 
bebedeiras sem virou 

medode colocar um la- 
o dedo na ferida birinto 

(sim, ela também  (...) 
foicanceladaem Não 
diferentes adianta 
ocasiões ) pôr 

graveta 
na fogueira que não pega 
mais”. Tal como em muitas 

canções que compós para 
cantores como Wesley Sa- 
fadão e duplas como Hen- 

rique & Juliano e Jorge & 
Mateus, a precoce CO mpo- 

sitora, que escrevia desde 
os 12 anos, cantava e com- 
punha em muitas linguas. 
Dona de uma voz potente 

e de letras que falam de 
amor, sexo, desejo e bebe- 
deiras a partir do eu-lírico 

feminino, sem medo de co- 
locaro dedo na ferida —e de 
encarar um monte de con: 

trovérsias (sim, ela também 
foi cancelada em diferentes 
ocasiões por comentários 
que fez em suas redes soci- 

ais). A obra de Marília nos 
desafia a ampliar a agenda 
do feminismo, ao trazer pa- 
ra à conversa temas do coti- 

diano da vida das mulheres 

reais, de carne e osso, dos 
muitos Brasis que nos habi- 

não saio do prumo, n perco 

noite de sono nem vou para à 
balada. Vivo para a música e 
me cuido muito. Brinco no 

TikTok: “Desculpe, novi- 

nhas, é o DNA” (risos). 

Essa sua nova forma dese 

comunicar tema ver coma 

conquista de um público mais 
jovem? 

Demais. Tive uma renova- 

ção de 52% no público, se- 
gundo levantamento do Ins- 

tagram, pegando gente de 
até 34 anos. 

Está solteira? 
Digamos que esteja com 0 

coração ocupado com amar, 
mas, fisicamente, solteira. 

Durante toda asua carreira 
você teve que lidar com 
boatos sobre sua sexualidade. 
Coma encara isso? 

Lido de uma forma tran- 
quila, hoje, depois de 25 

anos de análise. Minha vida, 
desde que comecei com o 
sucesso, sempre foi preser- 

vada. Digamos que eu tenha 
um pacto com minha mãe 
no leito de morte de que mi- 
rha vida pessoal seria reser- 
vada. Prefiro ser um ponto 
de interrogação a ser um 
ponto final. (Maria Fortuna) 

da música sertaneja consagrada peló povo Mari a também diz 

tam, tais como traição, infi- 
delidade ou prostituição. 
E por isso mesmo fica tão 

dificil perder essa aliada, 
lago nesse momento. Por- 
que Marília Mendonça nos 
obriga aabrir os olhos e au- 
vidos para as muitas for- 
masde ser mulher no Brasil 
do século XXI, deixando 
um legado amplo, rico e 
complexo que, passada a 

dor destes dias, a gente vai 

conseguir avaliar melhor. 

Simone Pereira de Sá 

é professora da UFF 
e pesquisadora de música 
brasileira, Pauline Saretto 
desenvolve dissertação sobre 
o feminejo no Programa 
de Pós-Graduação em 
Comunicação da UFF 
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PATRÍCIA 
KOGUT 

Com Anna Luta Gastingo, Thayriá Rodrigoes. 

Gabrea dntunes e Gabriel Menenes 
bsgutdepisho ct be 
gostei ieisgju ser 
poha patricia og! 

IC 
Para a Globo, pelas 

homenagens a Marília 

Mendonça. Meseramna 

programação para exibir 

especiais. E para “Encontros 
históricos”, na TV Cultura, em 

que a Jazz Sinfônica Brasil 

recebeu o MPB4 e lvan Lins. 

Para “30 monedas , série 
espanhola que vai ao ar na 

HBU antes de "“Succession 

O incautoque está 
esperando leva um susto 

comas cenas de filme B — 

EXONCismos & 

estaqueamentos, 

pes oscar 
soais da cantora Amy 

Winehouse (1983-2011), 
realizado no último fim 
de semana em Beverly 
Hills, ma Califórnia 

(EUA), arrecadou US$ 4 

milhões (cerca de R$ 22 
milhões na cotação atu- 

al). o dobro do que havia 
sido estimado. 
Um dos itens mais valo- 

rizados foio vestido usado 

pela cantora em sua últi- 
ma apresentação, realiza- 
da na cidade de Belgrado, 

na Sérvia, um mes antes 

de sua morte, em 2011. 

Com estampa floral verde 
e preta, a peça curta foi 

desenhada para Amy pela 
estilista inglesa Naomi 
Perry e foiarrematada por 

USS 243 mil (R$ 1,3 mi- 
lhão), ultrapassando em 
lóvezesovalor imcial. 
Outro marco da venda 

Porchat na 'terrinha' 

Olha que encontro bacana: Pilar del Rio com Fabio Porchat, em Amarante. O apresentador e a presidente da 
Fundação Saramago = DOM panheira do escritor português por mais de 20anos -— participaram da lançamento 

da edição especial de "Viagem a Portugal”. Esta é aobra de Saramago na qual se baseia a série documental que 

Porchat grava no pais. A produção, para a RTP, tem direção de Ivan Dias 

SuccEssioN' | 
TRATA DE 
AMOR DE PAI 

uma entrevista a um podcastda “The 

p economist” no último fim de semana, Brian 

Cox defendeu seu personagem em “Succession”. 

Garantiu que Logan Roy ama os filhos: “Muito 
monossilábico, ele só não sabe expressar os 

sentimentos”. Depois, filosofou ealudiu à 

Rousseau ("o homem nasce bom, mas a sociedade 
ocorrompe"3:"A pessoa aprende a ser má. Logan 
tem traumas de infância”, disse. Pela primeira vez, 

no episódio de anteontem (na HBO e aplicativos). 
Logan foi qualificado como 

OEPISÓDIOFO! racista, antissemitae 
MUITO BOM, À misógino. Se ele nasceu bom e 

MEDIDA EM QUE aprendeu tudo isso, o que teria 

pie rem repeat 
iebgide peingheca O amor paterna tambémitoi Letras 
ÁLOGOS tema danoite. Logan disse 

DIALC textualmente a Kendall 
GANHAM Ueremy Strong) que o ama. 

BELICOSIDADE | Aconteceu numasequência 
chave, em que ambos estavam 

encurralados por Josh Aaronson (Adrien Brody), 

um importante acionista. A frase “eu amo meu 
filho” foi pronunciada por um Logan com a faca no 
pescoço. Mas terá sido sincero? A declaração soou 
mais como “eu amo meu negócio, 

Em outra ponta, Tom (Matthew Mac Fadyen ) 

descarregou a tensão na sua vitima de sempre, 
Greg (Nicholas Braun). Ele o assustou contando à 
terrivel história de Nero com o escravo Esporo. O 

imperador romano castrou o escravo, e obrigou o 
eunuco a se casar comelee a se comportar como a 
imperatriz que ele tinha assassinado. 

Literatura 

Rosane Svartiman e Feli- 

pe Cabral na Bienal do 

Livro. Felipe foi colabo- 
rador de“ Totalmente 

demais” e “Bom sucesso” 

(de Rosane e Paulo 
Halm)evai lançar seu 
romance de estreia, à 

O capítulo toi muito bom. À medida em que os ticção juvenil 
Roy se aproximam do precipício, os diálogos LGBTOIA + “O primeiro 
ganham uma belicosidade adicional. Não perca. beijo de Romeu” 

TT 

O ator Thiago Thomé, que estará na segunda temporada 
de “Arcanjo renegado”, vai lançar a ficção científica "E se 

desse para DENEGRIR?" A obra sairá pela Approach Edi- 

tora e foi escrita durante a pandemia. O lançamento será 
no próximo dia 23, na livraria Argumento 
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Código genético 

Fausto Silva terá dez horas 

no ar por semana na Band. 
A ordem nos bastidores é 
“manter o DNA do progra- 

ma da Globo somado à des- 

contração do Perdidos na 
noite”. Além das atrações 

musicais, a emissora vai 

comprar “videocassetadas , 

Contrato 

Marcos Caruso renovou 

seucontratocoma Globo 

por prazo longo. 

Buzz 

Comasnovos episódios de 
“Verdadessecretas” 2, cer- 

tas pesquisas sobre a novela 

cresceram mais de 1000 % 
no Google. E o caso de “ma- 
theus verdades secretas”, 

Matheus é o personagem de 

Bruno Montaleone. No 

topo da lista, está “verdades 
secretas 2 capitulo 14”. E o 

da forte cena da tentativa 

de estupro de Lara (Júlia 
Byrro). 

Em números 

No sábado, o “Altashoras” 

em torno de Marília Men- 

donça foi a edição de maior 
audiência do anono FNT 

(nacional): 12,3 pontos. 

«E mais 

Com homenagens a Marília 

Mendonça, o Re ad 
registrou seu melhor de- 

sempenho sob o comando 

de Luciano Huck: 19 pon- 
tosem São Paulo. Mais ce- 
do, vespecial “Marilia 

Mendonça: Todos us can- 

tos exibido no lugar no 
“Zig zag arena”, marcou 12 

em São Paulo, superando 

todas as edições já apresen- 
tadas do game show, 

Começou! 

Criador e protagonista de 
“Fauda” ,o israelense Lior 

Raz anunciou que à produ- 

ção da quarta temporada 
acaba de começar, 

VESTIDO USADO POR AMY EM ÚLTIMO 
SHOW É VENDIDO POR US$ 243 MIL 
COM 800 PEÇAS, Acre, 
LEILÃO EM PROL coma nocA 
DE FUNDAÇÃO QUE arematada 
LEVA NOME DA een 
CANTORA E ATENDE eins 
A JOVENS VICIADOS 
EM DROGAS 
E ÁLCOOL 
ARRECADOU 
US$ 4 MILHÕES 

foi uma bolsa vermelha 

em formato de coração, 

um design personalizado 
da Moschino, que Wine- 
house usou na cerimônia 

dao Brit Awards em 2007, 

leiloada por US$ 204.800 
(R$ Imilhão). 
Mitch e Janis Winehou- 

se, pais da artista, forne- 
céram roupas, acessórios, 

maquiagem, livros, dese- 

nhos e equipamentos mu- 
sicais da filha. À casa de 

leilões Julien's foi a res- 

ponsável pela comerciali- 
zação dos mais de 800 ob- 

jetos que participaram do 
pregão. 

EXPOSIÇÃO EM LONDRES 
O catálogo. batizado de 

“Bens da vida e da carreira 
de Amy Winehouse”, tinha 
00 om “pj com itens tão 

específicos como o batom 
vermelho que foi marca 
registrada da cantora bri- 
tânica. O dinheiro arreca- 

do com as vendas tem des- 
tino nobre; irá para a Fun- 
dação Amy Winehouse, 

que ajuda jovens viciados 
emdrogas e álcool, 
Antes de chegarem às 

mãos dos compradores, al- 
gumas peças serão dispo- 
nibilizadas para a exposi- 
ção “Amy: beyond the sta- 

ge” (Amy: além do palco, 
emtradução livre), no Mu- 
seude Designem Londres, 

apartir do dia 26. 
“Os valores que obtive- 

mos hoje foram os que al- 

cançamos em leilões da 

Marilyn Monroe. Perde- 
mos a Marilyn muito jo- 

vem. Perdemos a Amy aos 

2? anos. Às pessoas agar- 
ram-se aisso: tentam man- 

ter viva a memória e guar- 

dar algo que preserve o le- 
gado”, disse Martin Nolan, 
diretor da casa deleilão Ju- 
lien's Auctions, à emissora 

Euronews. 
Amy teve carreira mete- 

úrica. À cantora ganhou 

cinco prêmios Grammy é 
se tornou um tenômeno 

mundial com sua voz im- 

ponente. À artista morreu 

aos 27 anos em 23 de julho 
de 2011, após consumo ex- 
cessivode álcool, 
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TRAVIS SCOTT. 
PROCESSO 
APÓS TRAGÉDIA 

U homem decidiu processar o 
rapper Travis Scott em US$] 

milhão após se ferir na confusão que 
deixou oito mortos em um show do 
artista na última sexta-feira. Manuel 
Souza alega que “sofreu graves lesões 
corporais quando a multidão 
descontrolada. o dermuboue o 
pisotecu”” O rapper não se apresentará 
mais no Day N Vegas Festival, no 

próximo fim de semana, e fornecerá 
reembolso a todos que compraram 
ingressos para o Astrowarld, festival 

em que aconteceu o acidente. 

CASA DE SHOWS DO VIA 
PARQUE REABRE EM JANEIRO 
naugurada em 1994 como Metropolitan e 

fechada desde o início da pandemia — 
depois de ter mudado de nomes diversas 

vezes —, a casa de shows do Via Parque, na 
Barra, reabre no dia 15 de janeiro rebatizada 
como Qualystage. À inauguração serácemo 

espetáculo “De Beethoven a Bethânia”, como 

maestro João Carlos Martinsca cantora. 
Entre os shows já confirmados estão o 

“Concerto da amizade”, com Elba Ramalho 

e Padre Fábio de Melao, e os de Lulu Santos, 
Martinho da Vila, Jorge Vercillo, Zezé di 
Camargõe Luciano, Paralamas do Sucesso, 

Zé Ramalho, Glória Groove e Preta Gil. 

Horóscopo Cláudia Lisboa 
(CM ÁRIES (21/34 20/48) Deserto: Fogo Modsfizade irquira 
» Siga camqplemestas Libra Magaede: lara dobre aaigia Deimos 

Por madtes que sem as secas amilnções, lidar Cim 

alas de rmame da clara é penbsta obtida ainda mas d diverge 

que você emprega para realtá-ias É tempo de simplificar à 

cdrtehiho num hs suas elórias 

TOURO (2144 A 2045) mesente tores todaliiada: Er fina 
ampliem ge tar Eorçdo Beperóg: iraa abra o proa: Corrriação 

Montar somente nos fabio ds inbormações qua 

chegar ató você não será suficente agora, querdia são os 
sinais que querem guiar a sua jornada. É tempo de aumentar a 
conexão com a sus sabedoria intuitiva 

Eq Gg DOTE co Sogras Reperria: Vercimes Sobre ES 

DE] tinta 
Urma boaforma de rede pr as pressões do dia a dia é buscando 
à medida certa entre respontabliidades a descanso. É jempo de 
dar mam espaço ds alivdades que promovem o relaxamento. 

GÊMEOS (2175 A 20/6) Elenene Ar Modalidade: ducsa 

JOGOS 

LOGODESÁFIO 
POR SÔNIA PERDIGÃO 

8 CÂNCER (2176 a 22/7) timsasta água Mudando repara, 
Sib cs plot: Copicoscas Repuria: Lua 

Dema, sa q todo se mostra confuso Lever as respostas é 
souções este am então nos detalhes É tempo de mestigar de 
Jorrna mas aperidáe mimeiosa às significados datpulo quê 

Em parmeando d sua iméiio 

LEÃO (2377 222/58) Demaria togá Modateizdo Fi Bigra 

empleo aertgar: dude Ragarmbyr Sol 

Tão importante quanto reconhecer os sentimentos 
que ndo mais promisem a exstância d se dedicar À comsirução 
de vim estado de mpinto mas posltivo e uminaso. É bempo de 
petstir na so 2 saido emocianal 

ê Shoe mera leem entar Pace Beganbe ercaria 

a À fesibridade fhe permita dsbnguir o que d nacessd- 

no do que pode ser demado para trás. É tempo da fazer uso do 

see poder de seflação, obiendo conclusões importantes para 08 
SEUS prúMImoS passos. 

VIRGEM (23/84 22/5) theventac era modalidade tutres 

Foram encontradas 25 palavras: 8 de 5 letras 5 de E letras, Ide 7 

lotras, além da palavra original, Com a sequência de letras [MM foram 
encontradas |2 palavras, 

Instruções: Esto jogo tom os seguntes objotivos 1 Encontrar à palinra 
original utilizando todas as lotras contidas apenas no quadro maior 2 

Com estis mesmas luiras formãs O maior número possivel de palavras 

de E letras ou mais 3 Achar outras palavras (de 4 lntras ou mais) com 

à aula da seguência de letras do quadro menor As letras só poderão 

ser usadas uma vaz em cota palavra. Não valem verbos, phras & 

ORAS ORM ELO POL 
"MEN tda SOMEM OPALA “EPE “DUPLA “OUUNDE “ORNE LUNDPRAAUE = pj SEIO Ap eu gnbos E WC) DONBLNVI 

f RIR ff CEPUM SPELIQU OERUN 'ERUSOL CEISSP |! RI “EDOS] “ERUGT 'USQUO “Opurau “auouy 
“EJUDUI “EpROUL “ERES OPEL OJUEL CPUEA “CRETUR “OJONP EINOR 'DELOP “FPUCE TJRUE “DURE copânios 

Hegras de 
conduta 

ejonhjsou — SErS|aSpe/g DESSAS) EXLy — ojand)s 

nai E pe 
L CEC EC ORE DO aa 
EOSQODOSEDCDESD 
Lisp == = 

O oglobo.com.br/cultura 

BANCO 

Com capacidade para 9.500 pessoas em pé 
ou 3,500 sentadas, o espaço está passando por 
reforma que inclui a construção de um 
estúdio de 100 m? atrás do palco 
— À gente encontrou a casa coma mesma 

estrutura do projeto de 1994, muito bem 

conservada, mas necessitando de uma 

modernização, que passa pelo sistema de 
palco, camarins, entradas do público, além 
do estúdio que poderá receber uma série de 

transmissões —dizo empresário Bernardo 
Amaral, filho de Ricardo Amaral (fundador 
do Metropolitan) e sócia de Alexandre 
Accioly e Dody Sirena na empreitada. 

LIBRA (22/5 A 22/10jeseneste dr tnislidado Freuiza, 
digas complimariae Ánaa Dngania Vice 

Fo tar atrás em uma ogunido mão significa fala de 

posicionamento pelo contrária eedência a birsta pés cons 

Lânte aperieiçoamento É tempo de se senta Ineré para manites- 

Lar sau gu estinamentos. 

Emo LES TA TOA 

Dt] O anócio ca uma nova faso deve sa viodo com 
alogria o contiança, afinal, todos os caminhos agora pe abepm 
para você. Tenha antão em mente aquilo que desoza para sá É 
tenpo de sa senti renovado, 

ESCORPIÃO (23/10 A Z10)oensete pus Mrtitisto 

. Aiucieel Sigo complementar Gémeos Beperie: Jepoe 

na) Su souber ênsergar as suas questões emocionais 
como grandes aventuras a serem vividas, vocÊ permite que o 
sou dutoconhec mento se dê com mars alegria é satisfação É 
tempo de ntemorzação. 

QUADRINHOS 
MACAMUDO tinen 

E; SAGITÁRIO (22/01 A 21/12 juemete togo Metsttave 

NADA COM COISA ALGUMA tus Aamar 

O CORPO É PORTO tniré star 

Terça-feira 9112021] O GLOBO 

RECORDE 
DE ETERNOS 

último fim de sermana foto de 

maior movimento nas telonas do 
pais desde o início da lemia. Com 

as estreias de “Eternos”, da Marvel, e 

do brasileiro “Marighella”, de Wagner 
Moura, 148 milhão de pessoas foram 

aos cinemas, gerando quase R$ 28 
milhões em bilheteria, de acordo com 
osite Filme B. Exibido em 2.136 salas, 
o filme de super-heróis atraiu 1,1 

milhão de tadores em quatro 
dias, faturando R$ 20,5 milhõese o 
posto de maior lançamento no pais 

desde levereiro de 2020. 

CAPRICÓRNIO (22/12 4 20/1) tisseste teu 
sata se isguiss Ságra cos phessicriae Diccer begete Leio 

Moss destino va: sério criado à cáda estulha que 

ladisnps pós isso apeóvedhar as boss dpórtur dades é ajudar a 

própe a sorte. É lempo de cnh razão o inbução para avaiar as 

possiba idádes que clean 

| AQUÁRIO (21/14 13/23 Nerente: de Modalidada: Fo tagra 
a comelzmestor Ledo Bmpertaricos 

asa A melhor forma de atingir o seu mais ao potencar É 
curlirando a autocribea eo bom senão, assim você consague 
detectar os traços que precisam sa: aperfeiçoados É tempo de 
a dedicar 4 sua qeliução 

Sigo cm nbemeerar Vga. Reperde tero 

Viver sabendo que vocÊ d capar de se regenerar de 
quaquer siteação. primopalmente das mais desaliadocas, 
permite seguir com mais coragem e contança É tempo de 
cuithas sensações dor iziecedoras 

PEIXES (20/24 20/3) imesestr: água tudaldade Lirtio 

BICHINHOS DE JARDIM Ciara tamos 

POA TARDE SENHORA! À SRA QUER POSTAR 
HA QUE POSSO AJUDAR? VÍPEO DEFENDENDO 

URBANO, O APOSENTADO a sinório 

Editoea : Catraca Coca (gabogicbo com br Editora adjunta: Mámpabóihes (março mu lenidogiabo com br) Edbitor assistente Eusrdo Rodrigues (amodripue Por cho cem ba. 
Diagramação. Tébo iavega (tes suvegaiiogabo com br) Telefones: Beclação 2524.5707 Publicidade: 2534-4210 potsicidacemagiabe tom br Carreapondéecia: Rua U seguês de Pomba 25,4" andai CEP 20 230.240, 
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Nova fase. Ratae Vit êntre Patricia Selonhk e CHA Figueredo em cenário do longa: "Para mim, que estava acostumado com esse ritmo de lazer milhares de cenas e não ter tompo direito para saboreá-las. toi muito prazeroso fazer um time” 

TALITA DIVANEL 
taits dovardlrodoboLor br 

RS Vitti saiu com al- 

gumas conquistas pes- 
soais de “Júpiter”, filme da 

Particular Crowd, sela da 

WarnerMedia, que estreia 

na HBO Max na próxima 
sexta-feira. Logo de cara, 

no que considera sua pri- 

meiragrande participação 
no cinema, conseguiu o 

papel de protagonista que 

dá nome ao longa, um me- 

nino de 17 anos, gênio do 
xadrez. Oiovemsevêobri- 

gado a ir morar com o pai, 

Mário (interpretado pelo 
ator Orã Figueiredo), al- 
guém que, até então, ele 

não conhecia. O jogo é o 
elo entre 05 dois, que, num 

primeiro momento, nada 
têm em comum, 

Mas não toi somente este 
grande feito profissional que 
Rafael, de 26 anos, colocou 

no curriculo. Conhecedor de 

xadrez antes de começar as 

CARLOS HELÍ DE ALMEIDA 
Especial para CLORO 

A estreia da terceira e últi- 

ma temporada de“ Nar- 

cos: México , cujos dez epi- 
sódios acabam de entrar na 

Netflix, marca à encerra- 

mento de uma das mais 
bem-sucedidas franquias 
sobre a guerra ao narcotráfi- 

co nas Américas da era do 

streaming. Por trás do su- 
cesso do programa está 0 
americano Chris Brancato, 

o roteirista e produtor que 

caiu de paraquedas na gesta- 
ção do produto que lhe deu 

origem, a série Narcos , 

que, lançada em 2015, recri- 
avaatrajetóriado traficante 
Pablo Escobar e o início dos 

cartéis colombianos. 

Derivada do seriado prota- 
gonizado pelo brasileiro Wag- 

per Moura, “Narcos: México" 

se debruça sobre a cena do trá- 

fico mexicano nos anos 1980, 
apartirda ascensão equeda do 

traficante Felix Gallardo ( Die- 

po Luna). À terceira tempora- 
da é ambientada nos anos 

1990, e descreve a disputa pe- 

los fragmentos do império 

construído por Gallardo na 
década anterior. A ideia de ex- 

plorar a conexão mexicana do 

tráfico latino-americano nas- 

ceu de uma reviravolta de tra- 

pano final da terceira e derra- 

deira temporada de “Narcos”, 

quetraçavaasorigens dobraço 
dotráfico de cocainaem Cáli. 

— Narcos teria uma quar- 

ta temporada, ainda sobre 
cartel de Cáli. Mas, no final 

das contas, achamos que já ti- 

ENTRE 
FRALDAS, 
XADREZ É 
TRUQUES 
DE MÁGICA 
RAFAEL VITTI, PRODÍGIO DO TABULEIRO 
EM JUPITER, DIZ QUE JOGO O AJUDOU A 
PASSAR PELA PANDEMIA COM A FILHA E 
QUE LONGA O TIROU DA CAIXINHA: 
'SÓ FAZIA O PERSONAGEM DO BOBO' 

filmagens, o carioca se em- 
brenhou ainda mais na cul- 

tura do jogo mesmo depois 

do fim dotrabalho, que acon- 
teceu em 2018, mas só agora 

chega ao streaming. Hoje é 

um jogador aplicado. 
—Ofilme me incentivou a 

irmais fundo noxadrez. Isso 

ajudou com a ansiedade e 
qunco eu estava um pouco 
deprimido. Me mostrou que 

minha cabeça ainda estava 

funcionando — disse Rafa- 

el, referindo-se aos piores 
meses da pandemia, — Teve 

uma época em que tiquei 

exausto, Estávamos sem 

ajuda de ninguém, comuma 
neném pequena, a Tatá 

(Werneck, sua mulher, mãe 

da filha do casal, Clara, de 2 
anos) muito nervosa com a 
Covid-19, como deve ter 

acontecido com muita gen- 
te. Mas oxadrez ea mágica 
me ajudaram. 

A mágica à que se refere 

temavercomas técnicas ilu- 

SiOmMIstas que vem ap rende N- 

do por causado papel de pro- 

táagonista da próxima novela 

das 18h da TV Globa, “Além 
da ilusão”. Ele será um jovem 

mágico, par romântico de 

Larissa Manoela, no tolhe- 

tim previsto para suceder 
“Nos tempos do imperador”. 

OUTRO OLHAR 

Apesar de ter feito uma pe- 

quena ponta no longa “Os 

Saltimbancos Trapalhões: 

rumo a Hollywood”, em 
2017, "húpiter plantou nO 

ator o desejo de se dedica 
mais a produções com uma 
velocidade menos acelera- 
dadoqueadas novelas. 

—Paráa mim, que estava 
acostumado com esse ritmo 

de fazer milhares de cenas e 

não ter tempo direito para sa- 

boreá-las, foi muito prazero- 

SO fazer cinema, Eu me senti 

podendo entregar mais para 

a personagem e para a histó- 
ria—dizele, ressaltando que, 

os 
a = 
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apesar deo filme falar sobreo 
universo de xadrez, foi feito 

antes do sucesso da série "O 

gambito da rainha”. —Como 
estamos lançando depois, a 

pessoa pode até pensar que 
surfamos na onda deles, mas 

não tolo caso. 

Com uma caracterização e 
uma expressão corporal que 

lhe imprimem os 17 anos do 
personagem (na época da fil. 

magem, ele tinha 23), Vitti 
acredita que o roteiro de 

Marca Abujamra foi o único 
que lhe chegara às mãos sem 

abusar de estereótipos. 

— já tinha recebido ou- 
tros convites, mas falava: 
“Não sei se quero estrear 

assim . Porque acabam co- 

locando a gente em caixi- 
nhas, e eu sempre fazia o 

personagem do bobo. Em 

“Júpiter”, por mais que 0 
meu papel tenha um traço 
infantil, de adolescente, 

existe um drama. Foi bom 

começar dessa maneira. 

PRODUTOR E ROTEIRISTA DE SUCESSOS 
DESVELA BASTIDORES DE SERIES 

Criação, “Temos que criar personagens que cespectador queira convitar para dentro de sua casa" diz Chns Brancato ç F ê E g 

'ACHAMOS QUE JÁ 
TINHAMOS FALADO 
O SUFICIENTE 
SOBRE A COLÔMBIA. 
DECIDIMOS: VAMOS 
PARA O MÉXICO! 
DIZ O SHOWRUNNER 
DE 'NARCOS; CHRIS 
BRANCATO, QUE 
ELOGIA 'ROUND 6' 

o O si sm o 

nhamos falado o suficiente 

sobre a Colômbia, Decidi- 
mos: “Vamos parao México!”. 

Criamos um spin off — disse 
Brancato, 59 anos, durante o 
Iberséries Platino Indústria, 

em Madn, no início de outu 

bro, onde deu uma master- 

class. — Minha ideia era co- 

meçar a primeira temporada 
de “Narcos” com Escobar já 

um traficante bem-sucedido. 

Mas o José Padilha, meu par- 

ceiro na série, disse: “Eu não 

conheço à Escobar. Vamos 
começar lã atrás, quando ele 
era apenas um contrahandis- 
ta”. Concordei, fazia sentido. 
Brancato explica que é co- 

mum que alterações como 
esta sejam feitas pelo time de 
criação de uma série. Algo 
que aconteceu também na 

cronologia da produção ori- 
ginal, inteiramente filmada 
em locações na Colômbia. 
Era a primeira produção de 
grande escopo de Chris 

Brancato como showrunner 

— figura que acumula as fun- 

ções de produtore escritor de 
um programa de TV —, que 

vinha de uma sequência de 
contribuições com equipes 

de roteiro de seriados de 

grande popularidade dentro 
e fora Estados Unidas, 

como “Barrados no baile”, 

“Arquivo Xº, "Leite ordem” e 

“Hannibal” entre outros, 
— Quando entrei em “Nar- 

cos”, já havia algum trabalho 
feito antes da minha chegada. 
O plano original era terminar 

a primeira temporada quando 

Escobar fusse preso. Mas o que 
eu achava interessante sobre 

aquele momento da trajetória 
dele era o fato de ele ter feito 

um acordo com o governo co- 
lombiano para construir seu 

próprio presídio, e contratar 

todo q pessoal que o adminis- 
trava. Era um cárcere dommésti- 

co — lembrou Brancato. —De 

cara, decidi terminar a tempo- 

rada com a tuga da prisão que 
elemesmo havia criado. 

Para Brancato, também em 

Narcotrálico 

em saga. José 

Maria Tazpik 

reborta come 

Amado Garra 

Fuentes um 

criminoso que 

assumiu O 

contre do 

Cartel de Juáres 

cartaz no Brasil com asegunda 
temparada da série “Godfa- 

ther of Harlem” (Star Pre- 

mim), as novas tecnologias, 
como a entrada das platafor- 
mas digitais, afetaram protun- 

damente o modo como consu- 

mimos audiovisual. Para o 
showrunner, a multiplicação 

de telas ea facilidade de acesso 

aelas, via internet, solisticou o 

paladar do espectador: 
— Um dos maiores benefi- 

cios trazidos pelo streaming 

foi à democratização. Nunca 
antes tivemos tanto acesso, 

Hoje conheço shows como 
(o espanhol) “A casa de pa- 
pel”, (o francês) “Le bureau 
des legendes”, (o isralense) 
“Jornada de heróis”. Ontem 

mesmo, assisti à série corea- 

na incrivel “Squid game” 
(Round 6”, no Brasil) — exal- 
tou o americano, — Isso é be- 

néfico para os negúcios, mas 

não quer dizer que estã mais 

fácil criar programas: temos 

que criar personagens que o 
espectador queira convidar 
para dentro de sua casa. 
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LEO 
AVERSA 
Jacira ms rã Cori 

S im, leitor, sei que as televisões estão che. 

gando nas cem polegadas e que a defini- 
ção de uma tela 8K é tão precisa que dá até pa- 
raencontrar espinhas na Scarlett Johansson 
e humanidade em Jair Bolsonaro. Admito 
que tém séries tão imperdíveis no streaming 
Cu SE VOC É LF O assistir Sera tratad O om le- 

proso nas reuniões sociaisecancelado no tra 
balho. Também estou ciente de que se largar 
nosotádo ápice da satistaçãodomésticae que 
ter a própria geladeira à mão é a definição 

master de zona de conforto. Não, não sou in- 
grato e tó sabendo que esse combo nos salvou 

TEMOS 
QUE VOLTAR 
ÃO CINEMA 

durante a pandemia. Porém, nem tudo se re 

solve em casa. 

Me desculpem os leitores devotos da con- 

veniência audiovisual, massóno cinemadã 

para encontrar o Santo Graal do século 

XXI: foco e concentração 
Não foi por falta de tentativas: até que co- 

EIveÇ obem, fico atente Sa dad stáacontecen:- 

do na tev é que está à minha frente, mas logo 

escuto aquele sinal do WhatsApp no celular 
queestá carregando no quarto, o interfonedo 

vizinho av Pas achegada do For d, asirene 

dos bombeiros passando lá longe. Também 

dt ari à Eai ste sal) QUI, Cora Bénm Lobo Foriio Verte BEE Bio cho Meuse Bino Mhoria EMA emméElçaeds hguibuios DOM Cuci Cir pai 

aparece a vontade incontrolável de investi 

gar se tem algo de bom na cozinha, a necessi- 

dade de arrumar o quadro que tá torto na pa- 
rede. al Tg ÉNC la de consertar a torneira pi nm 

gando no banheiro. Se o filme não for de su- 

per-herói, daqueles que você já sabe o que vai 

acontecer antes mesmo de ele ser filmado, dá 

ruim. Não tem narrativa que resista às distra- 

ções dom jéSticas, 20 CAOS part icular. Temos 

que aceitar que só o cinema salva as boas his- 

tórias do inferno da di ispersão. 

Claro que não pode ser um daque les me- 
Ease mil tis sdes hop ping, na sess: go dassete 

nosábado, ondear noção decivilização é in- 

versamente proporcional ao tamanho da 
pipoca e o silên- 

NÃO TEM NARRATIVA onsiderado 

QUE RESISTA 

ÀS DIST RAÇÕ ES 

DOMÉSTICAS, AO 
CAOS PARTICULAR. 

TEM os QUE ACEITAR 

QUE SO O CINEMA 

cio É c 

uma ofensa pes- 

soal. Estou falan- 
do dos cinemas 

tradicionais, si- 

lenciosos, onde. 
por duas horas, 0 

toco fica só na te 

SALVA AS Sp pi 

z diovisual equiva- 

BOAS HISTÓRIAS lente a ler um li- 
DO INFERNO vro na rede, num 

DA DISPERSÃO domingo à tarde. 

Terça-leta 9. 10,2021 | Ô GLOBO 

Digomais: nós, pais, temos a obrigação de 

levar nossos filhos, ensiná-los a prestar 

atenção numa história que dure mais do que 
30 seg undos, Farece ridiculo, mas se eu dei- 

xar, O meu, que tem 1º anos, écapaz de ficar 

um dia inteiro nó TikTok, um videozinho 
tosco atrás de outro, até fritar completa 

mente os neurônios. Nada ali tem começo 
meto ou fim, nem mesmo sentido, mas ele 

parece não se importar, Às vezes à sut- 

preendo instalado no sofá com o celular no 

TikTok, o lap top no YouTube e a TV ligada 
em alg um dos 700 episódios de Naruto. 

Nessa Cher nobyl cerebral, não há concen- 

tração que não derreta, 
Para evitar esse apocalipse neurológico 

teen, é preciso voltar ao cinema: mesmo 

que a gente tenha que separá-los das telas 

eletrônicas com bisturi e arrancá-los de ca- 

sa comum pédecabra, vale a pena. Porduas 
horas eles — assim como nós — não terão 

para onde correr, com o que se distrair. Ci- 
nema, graças à Deus, não tem ff, rew, muito 

menos pause, Se não ficar atento, perdeu, 

playboy, lá se foi o seu tempo e dinheiro. 

Não deixa de ser um tipo de terapia de 

choque para nos livrar do transe das telas 

eletrônicas. A de cem polegadas e 8K a pen- 
te guarda para a próxima pandemia. 

FRIAS VETA PASSAPORTE DA VACINA EM PROJETOS DA ROUANET 

ADRIANA MENTES tural a ser 

E NELSON GOBRI 

realizado, so jeto ao modelovirtual, não mia de estados e municipios Eu passaport ede vacinaçã CI), secretaria não tem instru- 

segundos >dermoBogiana cum br 

Eladihid E baô 

secretário especial da 

Cultura, Mario Frias, 

editouontem uma goetaria 

que proibe atrações finan- 
ciadas pela Lei Rouanet de 

exigiremaapresentaçãodo 

comprovante de vacina 
contraa Covid-19.ºFicave- 

dado pelo proponente a 

exigência de passaporte sa- 

nitário para a execução ou 

participação de evento cul 

pena de reprovação do pro- 

ieto cultural e multa”, dizo 

texto publicado no Diário 
Oficial da União 

A medida atende a um de- 

seja do presidente Jair Bol- 
sonaro, que não se vacinou 
contra Covid-19 e já se posi- 

cionou contra à chamado 

“passaporte de imunidade”. 
Deacordo com a porta- 

ria, caso o municipio ou o 
estado exijao passaporte” 

sanitário, O proponente 
terá que adequar seu pro- 

podendo impor discrimi: 

nação entre vacinados e 

não vacinados nos proje- 
tos financiados. 

No início da tarde, a presi- 

dente da Comissão de Cultura 

da Câmara, Alice Pormgal 
(PCdoB-BA), protor colou um 

Projeto de Decreto Legislativo 

para sustar os efeitos da porta- 
ria. Ainda não há data prevista 

parao PDL ser votado. 

— E mais uma ação incons- 
titacional da secretaria da 

Cultura, que fere a autono- 

para O enfrentamento da 

emergência sanitária, con- 

trariando inclusive o enten- 
dimento do STF sobre o tema 

— diz a deputada. 

O texto publicado no DOU 

I não ind Ka A Nº a por Aria terá 

efeito retroativo. No entanto, 

o secretário de Fomento e In- 

centivo à Cultura, André Por- 
ciuncula, publicou em suas 

redes sociais o seguinte avi- 

o: Quem ja teve seu projeto 

aprovado pela Lei Rouanet 

também será proibido de exi- 

Todos que estão exigindo des 

vem parar imediatamente e, 

caso queiram, devem se ade- 
quar ao modelo virtual” 

Presidente da Comissão Na- 

cional de Diveito Autoral da 

OAB, Sydney Sanches diz que 
as sucessivas portarias alteran- 
do regras da Rouanet geram 

insegurança po mercado. 
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