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CRISE DE REFUGIADOS SE AGRAVA, E POLÔNIA E BELARUS DESLOCAM TROPAS PARA AS FRONTEIRAS 
Soldados poloneses fazem guarda diante de centenas de migrantes, a maioria vinda do Oriente Médio, que se aglomeram do lado belarusso da fronteira; países trocam acusações Mundo AZ 

PEC do Calote é aprovada na Câmara 
Em vitória do governo, proposta libera mais de R$ 91 bilhões em ano eleitoral; texto segue para votação no Senado 

Em uma vitória do governo 
Jair Bolsonaro e de Arthur 
Lira (PE-AL), o plenário da 
Câmara aprovou na noite de 
ontem, em segundo turno, o 

texto-base da PEC (propos: 
ta de emenda à Constitui 
cão) do Calote, que limita o 
pagamento de precatórios. 
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Aranh 
brasileira 
Batizada em homenagem 
à cantora Pabllo Vittar, 
aranha fóssil conhecida 
como Cretapalpus vittari 
é devolvida ao Brasil pela 
Universidade do Kansas, 
nos Estados Unidos. 
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Linguas ameaçadas 
de extinção ganham 
espaço em apps de 
ensino de idiomas 

| B7 
Fi leva Band à briga 
pelo 2º lugar, mas 
tem audiência 50% 

menor fora da Globo 

Com erotismo e 
crítica à religiosidade, 

Benedetta' € atração 
no festival Mix Brasil 
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Inêpcia no Inep 
Acerca de crise em órgão 
responsável pelo Enem. 

Em último lugar 
Sobre desempenho de po- 
lítica antidrogas do Brasil 

[558] MILSTIA 

ORA 
ST2nas PTP a a 

Foram 323 votos a favor, 
15 à mais do que o minimo 

de 308 necessário para fazer 
alterações na Constituição, 
A medida segue agora 

para análise do Senado, om- 
de deve encontrar mais di- 
ficuldades, segundo avalia- 
ção do próprio presidente, 

Representação 
gráfica é foto da 
Cretopo!pus vittari 

A PEC se tomou prioridade 
do Executivo para garantir O 
Auxílio Brasil de R$ 400, de 
dezembro até o fim de 2043, 
ano em que Bolsonaro deve 
buscar a reeleição, Pela pro- 
posta, cerca de R$ go bilhões 

devem ser liberados em des- 
pesas no próximo ano. 

Bb pe jouenal ei Araci oodoay 

Câmara do Chile aprova pedido 
de impeachment de Pifiera «o 

Morre Iris Rezende, que 
governou Goiás 2 vezes 
Governador de Goiás por 
dois mandatos (1983-1986 
e 1991-1004), Iris Rezende 
(MDB), 87, morreu ontem. 

Ele tratava de um AVC des- 
deagosto. Também foi se- 
nador e ministro. as 

Sem ousadia, mundo vai 

aquecer 2,4º€, diz estudo 
COP26 
Promessas feitas na COPas 
podem ser insuficientes 
para impedir que tempera- 
tura suba em relação à era 
pré-industrial, diz coali- 
zão de análise climática. 8 

Entre as tentativas de mu- 
dança derrubadas pelos go- 
vernistas havia um destaque 
do MDB, rejeitado por 316 
votos, que visava alterar um 

ponto crucial do texto —o 
que dribla o teto de gastos, 

regra que veta alta de dis- 
peérdios acima da inflação, 

A oposição e outros parti- 
dos contrários à medida afir- 
maram que o intuito do go- 
verno não se restringe ao Au- 
vio Brasil, citando a amplia- 
ção das emendas parlamen- 
tares sob controle de Lira, 0 
que aumentaria o poder de 
barganha sobre o Congresso, 

Supremo forma maioria para 
suspender emendas de relator 
O Supremo formou maioria 
para manter a decisão da 
ministra Rosa Weber de ve- 
tar o pagamento das emen- 
das de relator, usado por go- 
vernistas com apoio do Pla- 
nalto para atrair congres- 
sistas em votações-chave. 

Até a conclusão desta edi. 
cão, 5 dos q ministros vo- 
tantes seguiram Rosa We- 
ber; Gilmar Mendes se opós. 

Se os votos não mudarem, 
a execução das emendas de- 
ve ser suspensa “integral e 
imediatamente” até o julga- 
mento do mérito da causa. 
O governo perderia assim 

sua maior moeda de troca 
(eram R$16,8 bilhões dispo- 
niveis neste ano), 0 que tra 
giliza o avanço de sua agen- 
dae pode reabrir a crise en- 
tre Poderes, Mercado AM 

A pandemia em 9.n0V Dsses das 20+ 
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SUS vê queda de mais de 900 mi 
de procedimentos na pandemia 
Cirurgias foram as mais prejudicadas, com redução de 
s3% ante o periodo pré-Covid, aponta Fiocruz. Especia- 
lista alerta que represamento deve causar filas. saúde B4 

Gregorio Duvivier 

O Nobel de Medicina já tem favorito: o 
brasileiro médio vacinado por rebeldia « 

Filho de faxineira passa 
em medicina no Acre 
DIAS MELHORES 
Após seis tentativas no 
vestibular, André Ramon, 
26, foi ao trabalho da mãe 
para contar a noticia, e vi- 
deo coma surpresa virali- 
zou nas redes sociais. 83 

Questões no Inep geram 
atraso em provas do Saeb 
Problemas de gestão no 
Inep, órgão do MEC, já cau- 
saram atraso na distribui- 
ção de provas do Saeb. Ao 
menos sete estados não re- 
ceberam a avaliação fede- 
ral da educação básica. 83 

Hmabéri 

Para iniciar o auxílio no 
més que vem, 0 Planalto es- 
pera que a PEC seja promul- 
gada pelo Legislativo em até 
Cuiis semanas. Mercado Ajá 

Relator espera proposta 
para definir o futuro 
do Auxílio Brasil ars 

ST] anula 
provas contra 
Flávio no caso 

'rachadinhas” 
A Quinta Turma do Supe- 
rior Tribunal de Justiça de- 
cidiu ontem, por q votos à 
1, anular provas obtidas à 
parcir da investigação de 
suspeita de “rachadinha” 
no gabinete do senado: 
Flávio Bolsonaro (Patrio- 

ta-RJ), quando o filho do 
presidente era deputado 
estadual, O processo era 
conduzido pelo juiz Flá- 
vio Itabaiana, da 29º Vara 
Criminal do Rio. Poder as 

PT celebra permanência 
de ditador Ortega 
na Nicarágua após 
eleição de fachada são 
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Inépcia no Inep 
Crise administrativa em ministério aparelhado 
ideologicamente aumenta incerteza sobre Enem 

Quase 3,4 milhões de jovens inscri- 

tos no Enem perdema tranguilida- 
de num momento decisivo de suas 
vidas com o aparelhamento de mi- 
nistérios por militantes do bolso- 
narismo. A menos de duas sema- 
nas do exame do ensino médio, o 
Inep, porele responsável, vive crise 
administrativa sem precedentes. 
Nasegunda (8), 33 pessoas pedi- 

ram exoneração de cargos de che - 
fia no Instituto Nacional de Estu- 
dos e Pesquisas Educacionais. Com 
duas defecções anteriores, mais de 
um quarto dos120 cargos comissi- 
onados da autarquia estão vagos. 
O motivo alegado para o desli- 

gamento coletivo foi “fragilidade 
técnica e administrativa da atual 
gestão maxima do Inep". O órgão 
de pesquisas e censos do MEC es- 
tá em seu quarto dirigente sob Ja- 
ir Bolsonaro, Danilo Dupas Ribei- 
ro, acusado de assédio moral e de 
agravar à desmonte do instituto. 

Dificil determinar o quanto essa 
debandada afetará a realização do 
Exame Nacional do Ensino Médio 
nos dias 21 e 28 próximos. Os de- 
missionários, servidores concur- 

sados, permaneçem nas funções 
de chefia até que a exoneração saia 
no Diário Oficial da União. 
O Inep anunciou em nota que 

o exame está mantido e não será 
afetado pelos pedidos de demis- 
são. O ministro da Educação, Mil- 
tom Ribeiro, o quarto escolhido pa- 

rao cargo no atual governo, não se 
pronunciou sobre a crise no setor. 
Sua gestão já havia criado con- 

fusão nessa porta de entrada pa- 
ra várias universidades públicas 
ao negar isenção social de taxa pa- 
ra estudantes faltosos na prova de 
a090. Logrou, Com isso, reduzir q 
um só tempo o número de inscri- 
tos no Enem e a proporção de pre- 
tos, pardos e indígenas, 
Em setembro, o Supremo Tribu- 

nal Federal obrigou o MEC a reto- 
mar as inscrições e o perdão da 
taxa para ausentes. Duas sema- 
nas depois, O ministro disseno Se- 
nado que havia jogado R$ 990 mi- 
lhões “na lata do lixo” com a isen- 
ção, ofensa a alunos pobres cujas 
dificuldades decerto desconhece. 
Milton Ribeiro talvez escape de 

explicar no Congresso onóvo des- 
calabro de sua pasta, pois só Danilo 
Dupas Ribeiro toi por ora chama- 
do a depor na Comissão de Educa- 
ção da Câmara. Se convocado, se- 
ria a quarta vez que o ministro te- 
ria de dar satisfações a parlamenta- 
res sobre seus atentados ao ensino, 
O Enem está entre osalvos prin- 

cipais da cruzada ideológica bol- 
sonarista, que busca interferir no 
conteúdo da prova. O que deveria 
ser um debate complexo e rele- 
vante se converte destruição, pu- 
rae simples, sob o comando de in- 
competentes que aparelham uma 
área essencial da administração. 

Emúltimo lugar 
Pesquisa global dimensiona malogro da política 
repressiva adotada no Brasil contra as drogas 

A política brasileira para drogas 
desponta como a pior entre as de 
70º países, de acordo com 6 Glo- 
bal Drug Policy Index Na pesqui- 
sa, quanto mais se aborda a ques- 
tão de modo repressivo e menos 
do ponto de vista da saúde públi- 
ca, mais negativo é o desempenho. 
A partir dos quatro critérios utili- 

zados, compõe-se a radiografia do 
fracasso. Os dois primeiros dizem 
respeito ao eixo de repressão: res: 
postas extremas por parte do Esta- 
do, como pena de morte, e a pro- 
porcionalidade do sistema de Jus: 
tiça e os abusos cometidos, como 
prisões arbitrárias e tortura. 
No Brasil prende-se muito, em 

especial jovens negros e pobres, e 
gasta-se muito com repressão com 
pouca eficácia. Embora não adote 
apena de morte, o Brasil exibe ni- 
veis alarmantes de letalidade poli- 
cial —foram 6.416 mortesemaçoa. 
As prisões brasileiras abrigam a 

terceira maior população carcerá- 
ria do mundo, com 146,8% de taxa 
de ocupação. Entre 2006 € 2017, 0 
percentual de presos por crimes 
relacionados a drogas passou de 
15%, considerando homens e mu- 
lheres, para 30% entre homens e 
so% entre mulheres. 
Ao não definir uma quantida- 

de de entorpecente que possa ob- 
jetivamente diferenciar usuários 
de traficantes, a Lei de Drogas de 
2006, adotada no governo do ex- 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT), contribui para esse quadro. 
No Brasil, gasta-se muito com 

uma estratégia ineficaz. A cifra es- 
timada para a despesa de 2017 com 
a repressão apenas em São Paulo 
e no Rio de Janeiro é de R$ 5,2 bi- 
lhões, segundo estudo publicado 
em março deste ano e coordena- 
do pelo Centro de Estudos de Se- 
gurança e Cidadania (CESec). 
Os dois outros critérios da pes- 

quisa avaliam se o pais trata o te- 
ma no âmbito da saúde pública e 
se hã o acesso à psicoativos de uso 
controlado para redução de dor, O 
Brasil não avança nas duas frentes, 
Está pendente no Supremo Tri- 

bunal Federal uma decisão acer 
ca da criminalização da posse pa- 
ra uso pessoal. Em 4019, 0 governo 
Jair Bolsonaro lançou à nova Polt- 
tica Nacional sobre Drogas, com 
foco em ações repressivas. 
Tarda também no Legislativo a 

definição sobre cultivo de cânabis 
no Brasil para uso medicinal e in- 
dustrial, o qual conta com a opo- 
sição do governo federal. 
Esta Folha defende a legalização 

gradual dos entorpecentes, 0 que 
representaria uma mudança não 
apenas na letra da lei, mas tam- 
bém em políticas de saúde, Mes- 
mo o pensamento conservador e 
seus adeptos nos três Poderes de- 
veriam reconhecer o malogro da 
estratégia repressiva no pais. 
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Emendas desequilibram democracia 
Hélio Schwartsman 

Emendas parlamentares não go- 
zam da melhor das reputações. Hã 
razões históricas para isso, Pelo me- 
nos dois escândalos graúdos de cor 
rupção se fizeramem torno delas, o 
dos anões do Orçamento, que veio à 
tona em 1993, € 0 da máfia dos san- 
guessugas, de 2006. Seria precipi- 
tado, porém, concluir que todas as 
emendas são espúrias, Ousária até 
dizer que a maioria não o é, 
Boa parte das obras de expansão 

e manutenção da infraestrutura do 
pais é realizada por meio desse ins- 
trumento, Dá ate para dizer que sem 
elas os hospitais públicos parariam, 
já que reformas e a compra de equi- 
pamento são em larga medida de- 
pendentes das verbas orçamentá- 
rias determinadas não apenas por 
parlamentares federais mas tam- 
bém por deputados estaduais e ve- 
readores. O esquema de emendas 
aparece em todas as esferas do Le- 
gislativo. E não é só no Brasil. Meca- 
nismos semelhantes existem em ou- 
tros paises, alguns com hábitos po- 
líticos melhores do que os nossos. 
É claro que há requisitos a cum- 

prir para que as emendas possam 
ser consideradas legirimas. À trans- 
parência é um deles. Só isso já bas- 
taria para acabar devez comascha- 
mádas emendas de relator, que não 
sabemos bem de onde vieram nem 
para onde vão. O princípio da publi- 
cidade tem valor intrinseco e tam- 
bém instrumental. justamente por 
que não é muito dificil montar es- 
quemas de superfaturamento, es 
sas emendas precisam estar aber: 
tas ao escrutínio de todos, 
Mesmo que tudo fosse sempre fed - 

to como manda o Agurino, mante- 
nho um pé atrás em relação às emen- 
das, as individuais, as coletivas e as 
de relator, Meu ponto é que elas dão 
a quem já é parlâmentar uma van- 
tagem eleitoral muito grande sobre 
eventuais desafiantes. Esse efeito é 
mais oumenos inevitável no Executi- 
vo, mas não há necessidade de trans- 
portá-lo também para o Legislativo. 
Na concepção minimalista de de- 

mocracia que defendo, devemos ce- 
lebrar sempre que um candidato 3 
qualquer cargo não é reeleito, 
healer 

Inflação no mercado político 
Bruno Boghossian 
Foi necessária uma decisão judicial 
para determinar que o Planalto e o 
Congresso respeitem um princípio 
básico do uso de dinheiro público. 
Sob protestos de Jair Bolsonaro e do 
centrão, 0STF formou maioria para 
suspender a execução de uma parte 
do Orçamento que é explorada por 
essa aliança como moeda de troca 
em negociações politicas. 
O mecanismo de distribuição das 

emendas de relator esconde quem 
são Os responsáveis por esses repas- 
ses. Tudo fica sob a assinatura de 
um único parlamentar, ainda que à 
verba seja direcionada aos redutos 
políticos de outros deputados e se- 
nadores. O tribunal não proibiu de 
vez Os pagamentos, mas barrou re- 
messas de dinheiro por falta de uma 
transparência minima. 
A reação dos protagonistas do 

acerto orçamentário sugere que eles 
gostariam de manter aquele fluxo de 
verbas numa espécie de caixa dois. 
Quando à ministra Rosa Weber de- 
terminou a suspensão, Bolsonaro 
disse que a decisão era injusta e o 
presidente da Câmara reclamou de 

uma interferência indevida” do STE 
O julgamento deve forçar o Com- 

gresso a estabelecer regras de trans- 
parência às emendas de relator, ana 
cando a impressão digital dos padri- 
nhos de cada ordem de pagamento. 
Se os parlamentares não se mexe- 
rem, o próprio STF pode criar dire- 
trizes para que seja possível identih- 
car o lado de cá desse toma lá dá cá. 
A mudança tem potencial para in- 

Hacionar o mercado de apoio a Bol- 
sonaro no Congresso. Primeiro, por 

e crisembaraços para um fluxo de 
dinheiro que, há uma semana, cor 
ria livremente, Além disso, as plani- 
Ilhas de custo ficarão visíveis para os 
próprios parlamentares, o que deve 
abrir uma competição pelo dinheiro 
disponível nessa modalidade. 
O Planalto É o centrão já mostra- 

ram criativictade suficiente para am- 
pliar suas ferramentas de articulação 
política Bolsonaro e Lira certamen- 
te encontrarão moedas no cofre pa- 
raalimentar o grupo que mantém o 
governo de pé, mas podem ter mais 
dificuldades para saciar todos os in- 
tegrantes desse consórcio, 

Civilidade vence Bolsonaro 

Mariliz Pereira Jorge 
Hácerca de duas semanas não é mais 
obrigatório ouso de miscara em es 
paços abertos no Rio de Janeiro. À ca- 
rip etolaprimeiraa fexi- 
ilizar a restrição, em 26 de outubro, 

seguida pelo estado, que publicou 
decreto no dia seguinte. Para minha 
surpresa, à maioria continua mas- 
carada ao perambular pela cidade, 
aomenos nos bairros em que estive. 
O uso de álcool segue sendo esti- 

mulado pelos funcionários em ba- 
res, restaurantes e no comércioem 
geral No último sáhado, precisei 
mostrar meu passaporte da vaci- 
na para participar de uma feijoada 
com roda de samba nos jardins de 
uma casa. À pandemia não acabou, 
está apenas diferente. 
E o comportamento responsavel 

cu não neste momento é muito mais 
reflexo da consciência adquirida ao 
longo deste um ano e oito meses do 
que desta ou daquela proibição. Ape- 
sar do boicote capitaneado pelo pre- 
sidente contra as medidas sanitárias 
adotadas por governos municipais e 
estaduais, o que temos testemunha- 

dao euma vitória da civilidade contra 
a barbárie, Bolsonaro perdeu, 
O rastro é de terra arrasada. As 

mortes são 10 mil. Mas, ao con- 
trário de tudo o que ele pregou, o 
que prevaleceu foi a ciência, o bom 
senso, as responsabilidades indivi- 
duais e coletivas. Continuaremos a 
ver EXCESSOS e negacionismo. Mas 
a vacinação, como poderiamos es- 
perar de um pais com tal tradição, 
é um sucesso. Cidades começam a 
registrar dias sem óbitos causados 
pela Covid-1g. que já não é mais a 
principal manchete diária nos jor 
nais. Por causa da imunização, dei- 
xamos de ser párias para o resto do 
mundo, que abrem suas portas aos 

É um alivio que as boas noticias 
cheguem e que o cotidiano comece 
a ser tomado por atividades que - 
caram proibidas pelomedo da mor 
te que à pandemia nos trouxe. Mas 
é bom que não nos esqueçamos ja- 
mais: se dependesse de Jair Bolso- 
naro, estariámos sem vacina, anda 
mergulhados em caose maismortes. 
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Lnardra Meat o Proeila Cintra 

Um projeto, 
por favor 

Antonio Delfim Netto 
Economista E es-ministro da Fazenda 
CEDeernõs Costa a Sibea e Médici 
Escreve Às quartas 

Nas últimas sete décadas 
(1950-2021), entre avanços e 
retrocessos, a economia bra- 
sileira passou por profundas 
transformações. Em termos 
de crescimento econômico, 
a primeira metade desse pe- 
riodo foi marcada por uma 
expansão à taxas SUperiores 
à mundial. À partir de mea- 
dos dos anos Re, no entanto, 
mergulhamoes numa dinâmica 
de empobrecimento relativo 
acelerado, a qual não tivemos 
sucesso em reverter. 
Aagenda para elevar opoten- 

cial de crescimento da econo- 
mia brasileira é extensa e co- 
nhecida, e baixo crescimen- 
to não é destino. Depende de 
nossa capacidade de fazermos 
escolhas e concretizar as poli- 
ticas de elevação da produtivi- 
dade, codinome do desenvol: 
vimento. 
Os “melhores” caminhos, na- 

turalmente, suscitam discor 
dâncias, mas o objetivo final é 
o mesmo: recolocar à pais na 
rota do crescimento robusto, 
equânime e sustentável sob os 
valores de uma sociedade “ci- 
vilizada” (liberdade individual, 
igualdade de oportunidades e 
eficiência utiva). 
A esperança do sistema de- 

mocrático é que seja possivel, 
através de regras consensuais 
e diante da realidade física que 
condiciona a vida social e eco- 
nômica, discutir e deliberar de 
maneira minimamente hones- 
tae racional sobre o que osin- 
dividuos supõem ser o melhor 
para a sociedade que habitam. 

Depois de uma recessão pro- 
tunda (2015/2016) é de uma 
pandemia que consapraram 
a pior década de crescimento 
dos últimos 1402 anos, é preci- 
so trabalhar para amenizar 
as agruras de curto prazo e 
construir as bases para que O 
Brasil possa se tornar um pais 
mais produtivo, mais moder- 
no e mais integrado à econo- 
mia mundial. 
É nesse contexto que se inse- 

rem às eleições presidenciais 
de 2072, em relação às quais o 
debate chegou mais cedo que 
ode costume, 
É preciso que os candida- 

tos já conhecidos e também 
os que estão para ingressar 
na corrida eleitoral abracem, 
com a seriedade necessária, q 
missão de apresentar qo Brasil 
um projeto de desenvolvimen- 
to com começo, meio e fim, 
sem generalidades, E que ex- 
plicite como, através do exer- 
cício livre e inteligente da po- 
lítica, começaremos a rever- 
ter nossa dinâmica de baixo 
crescimento. 
À tarefa não é trivial, e 0 su- 

cesso, incerto Requer o con- 
vencimento da sociedade e 0 
bom funcionamento da rela- 
cão entre o Executivo, o Le- 
gislativo, e o Judiciário, Pode- 
res que devem ser independen- 
tes, mas harmônicos entre si. 
Se fosse simples, não estaria- 

mos onde estamos. Mas a var- 
tapem da democraciaé que os 
erros de ontem e de hoje po- 
dem ser corrigidos pelos acer- 
tos de amanhã num regime de 
respeito às leis e à mais plena 
liberdade. 
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Avançamos no esclarecimento 
de homicídios no Brasil? 
Ainda há muitos desafios, que incluem transparência e gestão da informação 

Carolina Ricardo 
Advagáda + soc loga, é dimibima ssmcuiiva do psiuto Sou dá Fas 

Desde 2017, 0 Instituto Sou da Paz 
calcula e publica um indicador na- 
cional de esclarecimento de homici- 
dios que busca compreender como 
os estados brasileiros têm sido capa- 
zes, ou não, de investigar e identif- 
car os responsáveis e, assim, escla- 
recer os homicídios no pais. Este é 
um dos crimes mais violentos, que 
afeta sobretudo a população preta, 
joveme periférica —e, por isso mes- 
mo, não recebe a devida prioridade 
por parte das políticas de seguran- 
ça, O que deixa milhares de famili- 
as sem o direito à justiça e à verda- 
de ano após ano. 
A criação do indicador e sua VE 

blicação anual vem gerando de 
te com diferentes atores e avanços 
nocampoda elucidação de homici- 
dios, As polícias civis do pyis rreultas 
vezes questionam e se incomodam 
coma publicação do indice, uma vez 
que ele usa a quantidade de denún- 
cias oferecidas pelo Ministério Pú- 
blico de um estado em relação ao to- 
tal de homicídios ocorridos em de- 
terminado periodo. Isso quer dizer 
que o indicador considera o olhar do 
Ministério Público sobre o trabalho 
investigativo da Polícia Civil. O con- 
trole externo sobre a atividade poli- 
cial e sobre a investigação está pre- 
visto na Constituição, mas até hoje 
gera incómodos naturais nas insti- 
tuições fiscalizadas —até porque os 
Ministérios Públicos também tém 
muitos problemas em relação do 
seu papel e aos processos criminais. 
Hoje o Brasil conta com uma ar 

ticulação nacional entre os direto- 
res dos departamentos especializa- 
dos em homicídios para discutir, en- 
tre outros aspectos, como aprimo- 
rar a investigação desses crimes. Hã 
também muitas policias civis que Za 
calculam sua taxa de elucidação 
homicídios, inclusive com uma pu- 

blicação recente coordenada pela 
Associação dos Delegados de Poli- 
cia do Brasil (Adepol) para calcular 
a taxa de elucidação de inquéritos 
criminais de diferentes crimes, não 
só de assassinatos. 
Com isso, parte importante do ob- 

jetivo ao criar o Indicador Nacional 
de Esclarecimento de Homicídios foi 
atingida, já que nunca se pretendeu 
ter a metodologia perfeita, mascri- 
arum padrão para c os de- 

enhose, assim, fazer aagenda 
da da elo cidação de homicídios avan- 
car. Com esse avanço, torna-se ain- 
da mais importante envolver os ou: 
trosatores do sisterna de Justiça cri- 
minal nesse debate, como o próprio 
Ministério Público e o Judiciário. 
Em 20u, à Instituto Sou da Paz 

lança o quarto relatório “Onde Mo- 
ra a Impunidade, em que são cal- 
culadas as taxas de esclarecimento 

Hoje o Brasil conta com 
uma articulação nacional 
entre os diretores 
dos departamentos 
especializados em 
homicídios para discutir, 
entre outros aspectos, 
como aprimorar a 
investigação desses 
crimes. Há também 
muitas polícias civis que 
já calculam sua taxa de 
elucidação de homicídios 

de homicídios ocorridos em 2018 e 
esclarecidos até 2019 em 17 estados 
brasileiros: número recorde de uni- 
dades da Federação que nos envia- 
ram a informação, 
+sso, porsisó, é motivo de celebra- 

ção, já que na primeira edição ape- 
nas seis estados haviam encaminha- 
do os dados. Além disso, em relação 
ao relatório anterior, houve um au- 
mento na média do percentual de 
homicídios esclarecidos: 44% dos 
assassinatos cometidos em 2018 fo- 
ram esclarecidos até o final de 2019. 
Há muita disparidade entre os es- 

tados brasileiros, ficando o Paraná e 
o Rlo de Janeiro com os indices mais 
baixos: 12% e 14% de esclarecimen- 
to, respectivamente, já com os me 
lhores indices, temos Mato Grosso 
do Sul e Santa Catarina, com 89% e 
&3%, respectivamente, 

Mas, além do dado em si, é impor 
tante analisar o comportamento ao 
longo dos anos. Nesse sentido, Es- 
pírito Santo e Roraima têm conse- 
guido alcançar gradualmente uma 
melhora no indicador, com cresci- 
mento continuo nos quatro anos em 
quenos debruçamos sobre as taxas. 
Por fim, é preciso ressaltar tam- 

bém aqueles estados que, ainda que 
não tenham o melhor indicador, têm 
conseguido mandar a informação 
para o cálculo do indice nas quatro 
edições, mostrando compromisso 
com a transparência e a pestão da 
informação: Espirito Santo, Mato 
Grosso do Sul, Roraima e São Paulo, 
Ainda há muitos desafios, Mas, no 
E se refere à capacidade de o Esta- 

» brasileiro de solucionar melhor 
seus homicídios, é preciso celebrar 
os avanços increm entais que contri- 
buem para ampliar o acesso à verda- 
de e à Justiça aos familiares das viti- 
mas de homicídios e para reduzir a 
impunidade desse crime tão brutal, 

São Paulo precisa de mais espaço 
Restrições de uso do solo privilegiam elite com vida suburbana na metrópole 

Anthony Ling 
Urbanisa é editor do Caos Planejádo, platalorma dgtal sabre dades 

Verticalização e adensamento po- 
pulacional são fatores pouco com- 
preendidos das nossas cidades. Dife- 
rentemente do que se imagina, nem 
sempre quanto maisverticalizada a 
cidade, mais densa ela é No Brasil, 
favelas ou residências semiformais 
compõem algumas das áreas urba- 
nas mais densas. São residências 
pequenas, Com pouco espaço en- 
tre elas, e muitas vezes habitadas 
por mais de uma família. 
Por outro lado, há bairros com 

muitos prédios e pouca gente, Pré 
dos podem ser comerciais, sem mo- 
radores, ou ter apartamentos gran- 
des, Familias pequenas e áreas livres 
ao seu redor. Poucos sabem que Cl- 
dade Ademar, distrito de casas na 
zona sul de São Paulo, tem o dobro 
da densidade da selva de prédios do 
Itaim Bibi. 
Densidade sem verticalização ou 

verticalização sem densidade são 
ambos sintomas do mau uso do so- 
lo. Além disso, entemente se 
exige que torres sejám isoladas no 
meio dos terrenos, afastando-as en- 
tre ste das calçadas, matando o co- 
mércio de rua e levando ao fecha- 
mento com pasa 
Masa verticalização nem sempre 

levou ao paliteiro de “condominios- 
clubes” de hoje. A Sé, desenvolvida 
em outra época, continua uma das 
regiões mais densas, mais verticais 
e, sem afastamentos, com ruas vi- 
vas. O Plano Diretor e a Lei de Par 
celamento, Uso e Ocupação doSoho 
(LPUOS), da gestão Fernando Had- 
dad (PT), têm estratégia parecida. À 

ideia é permitir adensamento verti- 
cal nos eixos de transporte, otimi- 
zando a infraestrutura, e estimular 
a vida na rua com a “fachada ativa”. 
Mas, no fim, densidade resulta da 

demanda por localização e, como 
diz o urbanista Alain Bertaud, não 
pode ser desenhada Favelas densas 
emergem da triste combinação en- 
tre proximidade a empregos e pou- 
cas alternativas de moradia, e ten 
tar “adensar” onde ninguém quer 

[...] 
Em áreas distantes 
dos empregos e com 
altissimos custos de 
infraestrutura, surgem 

áreas densas e de baixa 

renda, como Cidade 

Ademar. Quem opta por 
baixa densidade é que 
deveria arcar com uma 

localização mais distante, 

não o contrário. São 

Paulo não precisa ser 
“mais vertical” ou “mais 

densa”, mas deve permitir 

mais espaço construído 
para acomodar uma 
população que cresce 

morar será em vão, 
Quando o planejamento restringe 

o que se pode construir em uma área 
atraente, as pessoas que ali morari- 
am não desaparecem, mas vão mo- 
rar maislonge. As que permanecem 
são sujeitas a preços mais altos, ge- 
rando ilhas de baixa densidade e al- 
ta renda, como Alto de Pinheiros e 
os jardins América e Euro 
Restrições de uso do Fabio peste 

giam uma pequena elite com uma 
Ega suburbana no meio da maior 
metrópole da América do Sul, Já em 
áreas distantes dos empregos e com 
altissimos custos de infraestrutura, 
surgem áreas densas e de baixa ren- 
da, como Cidade Ademar. Quem op- 
tapor haixa densidade é quem deve- 
riaarcar com uma localização mais 
distante, não o contrário. 
São Paulo não precisa ser “mais 

vertical” ou “mais densa”, mas de- 
ve permitir mais espaço construí- 
do para acomodar uma população 
que cresce. Ciro Biderman (FGV) e 
Lima e Silveira Neto (UFPE) apon- 
tam que restringir ouso do solo em 
áreas centrais incentiva a irregula- 
ridade e a formação de favelas. Os 
pesquisadores Anagol, Ferreira e Re- 
xer (Wharton /UPenn) também con- 
cluirám que a LPUOS, ao aumentar 
o potencial construtivo da cidade, 
gerou ganhos sociais. Felizmente, 
cidades não possuem portões que 
podem ser fechados para impedira 
entrada de pessoas. Dada essa reali- 
dade, deveriam se rmar pa- 
ra abrigar aqueles que nelas gosta- 
riam de morar. 
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Charge de 
Nico sobre 

le a filiação de 
Nua Jair Bolsonaro 

ao PL 

No centrão 2022 
Bolsonaro indagou candidamente: | Ansioso para ver Bolsonaro tentar 
“Se eu não for para o centrão, vou sedefender nosdebates eleitorais. 
para onde? e fr Elias Marinho (Brasília, DF) 

leiros sabemos para o ar 
Bolsonaro, Mas primeiro tapemos Lula-Alckmin 
ouvidos das crianças. “Lula diz que com Alckmin poderia 
Vicente Limongi Netto (Brasília, DF) dormir tranquilo, segundo interlo- 

di cutores (Mônica Bergamo, 8/11). 

“Bolsonaro reage sobre se filiar a 
partido do centrão: “Quer que eu 
converse com o PSOL?” (Poder, 
9/n). Por que ele acha que o PSOL 
o aceitaria ou o seu vice? Seria re- 
cebido lá por todos com um inse- 
ticida nas mãos ou por um exor 
cista. Que nem tente e vá conver 
sar com o Malafaia. 
Armando Moura (5ão Paula, SF) 

E] 

Até parece que o PSOL iria conver 
sar comum político amante de mi- 
licos com indole fascista 
José Rada Neto (Florianópolis, 50) 

x 

Os semelhantes se atraem! Tudo 
aquilo que não presta se junta, Ele 
val mesmo para o partido do Val. 
demar Costa Neto, outro corrupto. 
Sueli das Graças V. 6. Souza 

(Mogi das Cruzes, SP) 
* 

Ocurriculo partidário dele é pare- 
cido com ode Ciro Gomes em nú- 
mero de partidos. 
Peter Janos Wechsler 

(São Faulo, SP) 

= 

Rarará. Quem disse que o PSOL o 
receberia para conversar sobre fili- 
ação? Não passaria nem do jardim. 
Terezinha Rachid Ozório da Fonseca 
(Bom Jardim de Minas, MG) 

W 

O PSOL não o aceitaria, evidente- 
mente, Mas ele pergunta o que nós 
ueriamos, Eu que ele não se can- 

atasse a nada muúnca mais e se 
aposentasse. 
Larissa Bertani 
(São Bernardo do Campo, SP) 

O clã 
Bolsonaro disse nesta terça-feira: 
“Hoje tenho 10% de mim dentro do 
STF". Assim ele admite que Nunes 
Marques é seu filho natural, carre- 
gando seu DNA no Supremo e fe- 
chando o seu circulo familiar aos 
três Poderes, lá que tem filhos no 
Senado e na Câmara. O Estado é 
meu clã! 
Paulo Sérgio Arisi 
(Porto Alegre R$) 

Sem suportar 
Parabenizo o deputado federal do 
PSOL-SP Ivan Valente pelo artigo 
“O Brasil não suportará mais qua 
tro anos de Bolsonaro” (Tendê 
cias / Debates, 9/11). Valente é um 
dos poucos políticos em que ain- 
da podemos confiar. 
Marylizi Thuler (5ã0 Faulo, SP) 

* 

Excelente o texto de Ivan Valente. 
Coerente, consistente e corajoso, 
posiciona-se da perspectiva do tra- 
balho contra as contradições soci- 
ais do capital. Há uma súmula da 
barbárie da dominação burguesa 
atual, com seu autocrata alopra- 
do a testar golpes bonaparti 
em cada ocasião. Ainda bem que é 
um despreparado. Como dizia nos- 
so mestre Darcy Ribeiro: “O Bra- 
sil é um engenho de triturar car 
ne humana”. 
António Rago, historiador da 
PUC-SP (São Paula, SP) 

Lula e Alclkanin forim bons adversã- 
rios: cavalheiros e empenhados em 
preservar a democracia, Seria uma 
e e para inaugurar uma época 
de diplomacia e comunhão, Preci- 
samos nos livrar do ódio, 
Cristiano Kock Vitta (Limeira, SP) 

* 

“Dois Perdidos numa Noite Suja”, 
diria Plinio Marcos; “Beijarão o As- 
falto”, diria Nelson Rodrigues. 
Josê Augusto Bernabé (5ão Faulo, SP) 

E] 

Alckmin só perde em uma aliança 
com Lula. Eu não voto em Alckmm 
se ele se aliar a Lula. 
João Leite Leite (Osasco, SP) 

Inep 
O ataque do governo Bolsonaro 
ao Inep é parte do seu esforço — 
como apoio dos grupos ecomomi- 
camente dominantes que o elege- 
ram visando a destruição da ci- 
ência, da tecnologia, da cudtura e da 
educação, destruição essa que foi 
iniciada durante o periodo Temer 
(“Alvo de desmonte na gestão Rol- 
sonaro, NE asia papelcentral 
em FHC e Lula”, Educação, 9/11), 
Otaviano Helene, ex-presidente 

do Inep (São Paulo, SP) 

Medicina 
“Filho de faxineira passa em medi- 
cina e vai ão trabalho. da mãe para 
lazer surpresa” (Cotidiano, 9/n). 
Esse jovem com certeza val ser um 
médico de verdade, pois pensa na- 
queles que mais necessitam de sua 
ajuda, não apenas em dinheiro. 
Dartan Rassi (Goiânia, GO) 

E 

Xi, rapaz. Não mostrem essa repor 
tagem ao Guedes não, Nem ao mi- 
nistro da Educação — como émes- 
mo o nome dele? 
Davi Pessoa Ferraz (Recife, PE) 

* 

Parabéns ao André e à sua fami- 
lia. Emocionante à sua atitude de 
ir contar para à mãe em seu traba- 

a dprovação na universidade. 
Com certeza 0 caminho não será 
fácil, mas ele já demonstrou per 
sistência para superar obstáculos, 
Maria Aparecida Araújo Pinto Pinto 
(Campinas, SP) 

E 

Umerreiro! Bolsonaro, Guedes, mi- 
litares e a elite aristocrata morrem 
de medo de jovens como Andre, 
Fernanda Salgueiro Borges 
[São Paulo, SP) 

* 

Paulo Guedes vai à loucura. 
Roberto Amaral (Rio de Janeiro, Ri) 

Ni 

“PT celebra vitória de ditador Or 
tega em eleição de fachada na Nt- 
carágua” (Mundo, 9/1). Em 26 de 
julho de 2018, o saudoso Clóvis Ros- 
si publicava nesta Folha um exce- 
lente artigo intitulado “Nicarágua, 
PT e Bolsonaro”, em que criticava a 
atitude de lideres do PT por apoia- 
remoditador Ortega. A história se 
repete? Qu hã ditaduras louváveis 
e ditaduras criticâveis? 
Maria Helena Rabelo Campos 

[Mova Lima, 5F) 
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Junto e misturado 

Exonerado da Prefeitura de SP por Ricardo Nunes (MDB) 

nestasegunda (8), horas após anunciar apoio a Eduardo 
Leite nas prévias do PSDB, Orlando Faria afirma que sua 
saida da Secretaria de Habitação foi resultado de forte 

pressão dos aliados de João Doria, que concorre como go- 
vernador do R$. Faria diz que, em conversa coma equipe 
de Nunes, ouviu que sua decisão havia caido como bom- 
ba na campanha do governador de SP e que havia “muita 
coisa envolvida” na Habitação entre estado e municipio. 

EuvoUu “O prefeito foi preésso- 

nado para demitir Não tenho 
dúvidas, O desfecho seria de- 
missão de uma forma ou ou- 
tra. Mas coloquei o cargo à dis- 
posição antes que isso acon- 
tecesse para não prejudicar a 
cidade”, afirma Faria. 

coNsEquêÊnCIA Ele diz ter en- 
tendido, da conversa com a 
equipe de Nunes (da qual o 
prefeito não participou), que 
omunicipio poderia ser reta- 
liado caso ele permanecesse, 

VALNDO Além ce Faria, outros 
secretários tucanos participari- 
am da manifestação em apóio 
a Leite nú segunda, masrecua- 
ram. O ex-secretário diz acre- 
ditar que eles foram alvos de 
pressão nos últimos dias. 

REVÕADA Ele, que avalia con- 
vite para se juntar à equipe de 
Leite, diz que uma possivel vi- 
tória de Doria nas prévias pre- 
ocupa deputados estaduais e 
hederais e afirma que hárisco 
de debandada. “Como a re- 
jeição dele é muito alta, eles 
estão preocupados de terem 
que colocar o nome dele nas 
“colinhas”, afirma. 

LIMONADA Nunes escolheu jo- 
ão Farias, figura influente do 
Republicanos no estado de 
São Paulo, como substituto, 
interlocutores avaliam que o 
prefeito conseguiu tirar pro- 
veito da crise tucana que ba- 
teu á sua porta e contemplou 
um partido aliado que vinha 
pedindo mais espaço na ges- 
tão municipal, 

CAMINHO O Movimento dos 
Trabalhadores Sem Teto 
(MIST) eaFrente Povo Sem 

Medo realizarão uma marcha 
contra a fome no sábado (13), 
emSP Ela sairá do entorno da 
estação Paraiso do metrô, às 
19h, e terminará na Se, onde 
será realizado ato com Guil- 
lherme Boulos (PSOL) e pa- 
dre Julio Lancelot. 

conta Osorpganizadores ahr 
mam esperar à presença de 
cerca de 20 mil pessoas. No h- 
nal de setembro, o MIST fez 
um protesto no edificio-se- 
de da Bolsa de Valores de SP 
(B3), na região central da ca- 

pital também contra a fome. 

TIROTEIO 

TROCA-TROCA O diretor-geral 
da Polícia Federal, Paulo Maiu- 
nine, escolheu o delegado Sar- 
dro Avelar para ser o novo di- 
retor executivo (Direx), O se- 

gundo da hierarquia do órgão. 
Ele vai substituir Cairo Duar- 
te, que deve ser adido no Ca- 
nadá, como mostrouo Painel. 

DE VOLTA Avelar é adido em 
Londres e terminaseuciclono 
local ainda neste mês, quando 
valta ao Brasil. Ele já foi o nú- 
mero 2 na gestão de Fernan- 
do Segovia, por três meses, 
no Rbemo dá Michel Temer. 

PASSADO () rd car fcá can 
didato a deputado federal em 
2014, pelo MDB, depois que fui 
secretário de Segurança do 
DE, na gestão do petista Ap- 
no Queiroz. Ele teve cerca 
dez2 milvotos e não foi eleito. 

BOLSO... Ascontas dos organi- 
zadores do Campeonato Pau- 
lista indicam que a venda de 
direitos de transmissão e 05 
novos patrocinadores amea- 
lhados pela Federação Paulis- 
ta de Futebol devem gerar R$1 
bilhão nos próximos 4 anos. 

CHEIO O valor previsto até 
o momento supera à arreca- 
dação do cielo anterior, Co- 
mo mostrou o Painel, à Re- 
cord comprou a transmissão 
de 16 partidas em TV aberta e 
a TNT Sports adquiriu os di- 
reitos A q streaming v exi- 
birá partidas pelos próximos 
quatro anos na HBO Max. O 
YouTube comprou os jugos 
em streaming aberto 

DIGA-ME A Comissão Intera- 
mericana de Direitos Huma- 
nos (CIDH) pediu informa- 
ções à Ordem dos Advogados 
Conservadores do Brasil a res- 
peito dos processos relaciona- 
dos a Oswaldo Eustáquio e a 
Daniel Silveira (PSL-RI), am- 
bos bolsonaristas, 

questões ADACHe uma enti- 
dade formada por advogados 
bolsonaristas e que se contra: 
pie à OAB. A CIDH pergun- 
tou o andamento dos pro- 
cessos de ambos; se Silveira 
continuava ainda preso; e se 
os dois têm ciência da denún- 
ciaapresentada à CIDH a res- 
peito dos casos deles. 

A decisão do STF coloca um ponto 

“ final antecipado nesse governo 
clientelista de Jair Bolsonaro 

Da Humbarto Costa (PT-PE), senador, sobre o plenária do Supremo 

Tribunal Fedaral formar matória para suspender emendas do relator 

com Fabio Serapião e Guilherme Seto 
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Flávia Bolsonaro (Patriota-RJ) foi acusado de ser beneficiário de 'rachadinha”  adrano Machado -20 aut 2] /Resters 

ST) anula provas obtidas 
contra Flávio Bolsonaro 
em caso das 'rac adinhas' 
Filho do presidente diz que 'perseguição chega ao fim'; Ministério 
Público busca reiniciar a investigação a partir de relatório do Coaf 

Marcelo Rocha e 
Italo Nogueira 

ERASÍLIAE RIO DE JANEIRO OST] 
(Superior Tribianal de justiça) 
anulounesta terça-feira (9) to- 
das as decisões tomadas pela 
primeira instância da Justiça 
do Rio de Janeiro nas investi- 
gações que miram o senador 
Flávio Bolsonaro (Patricta- 
Rino casó das “rachadinhas”, 

Pora votos a a, a Quinta Tur 

ma da corte, responsável pe- 
la análise do assunto, enten- 
deu que o juiz Flávio Itabai- 
ana, da 27º Vara Criminal do 
Rio, não tinha poderes para 
investigar o hlho mais velho 
do presidente Jair Bolsonaro, 
Os ministros avaliaram um 

recurso da defesa do parla- 
mentar contra uma decisão 
do mesmo colegiado de mar 
co, quando os magistrados ha- 
viam rejeitado o pedido. 

Us advogados de Flávio vol- 
taram ao tribunal reforçando 
a argumentação de que o ca 
so não poderia ter sido con 
duzido pelo juiz de primeira 
instância porque os fatos sob 
apuração do Ministério Puú- 
blico Auminense ocorreram 
quando ele exercia o manda- 
to de deputado estadual. 
Os detentores de manda- 

to de deputado estadual são 
processados no Órgão Espe- 
cial do Tribunal de Justiça, à 
segunda instância. 

O TJ-R] já havia decidido em 
junho de 2025 retirar o proces- 
so das mãos de ltabaiana e en- 
viar para a segunda instância. 
Os desembargadores, porém, 
mantiveram a validade das 
provas obtidas com suas de- 
cisões, decisão que havia sido 
mantida pelo ST] em março, 

Flávio foi demunciado à Jus- 
tiça em novembro de 3020 por 
urpanização criminosa, pecu- 
lato e lavagem de dinheiro, 
acusado de ter se apropriado 
de parte dos salários dos servi- 
dores lotados em seu gabine- 
te na Alerj (Assembleia Lepis- 
lativa do Rio). Os promotores 
apontaram o pobcial militar 
aposentado Fabricio Queiroz 
como operador do esquema. 
Quando o escândalo veio à 

tona, no final de 2028, Flávio 
estava eleito para o Senado. 
Em nota à imprensa, o parla- 
mentar afirmou que “a justi- 
ca finalmente foi Feita”. 

“A perseguição promovida 
por alguns poucos membros 
do honrado Ministério Pú- 
blico do Rio de Janeiro, para 
tentar atingir o presidente Ja- 
ir Bolsonaro, chega ao fim” 
No início do ano, à Quinta 

Turma do ST] havia anulado 
aquebra de sigilo fiscal e ban- 
cário de Flávio, determinada 
por Itabaiana, por entender 
que a decisão não fora devi- 
damente fundamentada, No 
entanto, havia negado a anula- 
cão deoutras decisões do juiz, 
Nesta terça, seguindo voto 

de João Otivio de Noronha, 

dois ministros (Reynaldo Soa- 
resda Fonseca é Ribeiro Dan- 
tas) revisaram pesicionamen- 

toe votaram a lavor de Flávio. 
“Não há como sustentar que 

o magistrado de primeira ins- 
tância era ora aparentemen- 
te competente para investi- 
gar senador que acabara de 
deixar o cargo de deputado 
estadual” afirmou Noronha. 

“Se era absolutamente in- 
competente para o deferimen- 
to das medidas cautelares in- 
vestigativas, não há como sus- 
tentar a viabilidade dessas 
medidas, já que são maniles- 
tamente mulas” 
O resultado do julgamen- 

to tem efeito imediato sobre 
as provas obtidas na busca e 
apreensão realizadas em de- 
gembro de 2019, 0 MP-RJ (Mi- 
nistério Público do Rio de Ja- 
neiro) ainda buscava saidas 
juridicas para preservá-las 
após a anulação das quebras 
de sigilo bancário e fiscal, 
principais provas da investi- 
gação contra o senador 
A decisão que autorizou o 

acesso dos dados bancários 
foi anulada em março pela 
Quinta Turma do ST). As de- 
fesas dos investigados alegam 
que, como o pedido de bus- 
ca foi feito usando essas in- 
formações, o material apre- 
endido também deveria ser 
considerado depal. 
A “contaminação” da prova, 

porém, ainda não teve uma de- 
cisão definitiva dos tribunais. 
Ao considerar legal a atua- 

cão de Flávio Itabaiana, 0 ST] 
anula tanto o resultado das 
buscas como reforça a inva- 
lidação da quebra de sigilo. 
O MP-RJ tenta saidas pa- 

ra reiniciar a investigação a 
partir dos dados do relatório 
do Coaf que originou a apu- 
ração, obtido antes das deci- 
sões de IHabaiana e, a princi- 
pio, não atingido pelas deci- 
sões do ST]. Hã previsão le- 
galpara que as quebras de si- 
giln sejam solicitadas de no- 
vo com base no documento. 
Contudo, as provas obti- 

das nas buscas não podem 
ser apreendidas de novo, co- 
mo celulares e comprovantes 
bancários. Para o MP-R] elas 
corroboram os indícios das 

Não há como 
sustentar que 
o emagistrado 
de primeira 
instância 
era ora apa: 
rentemente 
competente 
para investi- 

gar senador 
que acabara 
de deixar 
ao cargo de 
deputado 
estadual. [...] 
Se era abso- 
lutamente 
incompe- 
tente pará o 
deferimento 
dus medicas 
cautelares in- 
vestigativas, 
não há como 
sustentar a 
viabilidade 
dessas 
medidas, 
já que são 
manifesta- 
mente mus 

João Otávio de 

Noronha 

ministro do 

SU, em sei 

voto 

defendendo a 

anulação das 

provas contra 

Flínlo 
Bolsonaro 

“rachadinhas” expostos pe- 
tas contas dos investigados. 
“Agora deu ruim, disse em 

mensagem de áudio o pai da 
ex-assessora Luiza Souza Paes 
ao ver anoticia sobre a movi- 
mentação financeira de Quei- 
roz. “Comecei a tirar R$ 1,400", 
escreveu a ex-assessora Flávia 
da Silva em comprovante de 
transferência para Queiroz, 
indicando o seu salário real, 
debitado o valor repassado ao 
policial militar aposentado, 
Também estão preservadas 

as mensagens entre Queiroz 
e Danielle Mendonça da Nó- 
brega, ex-mulher do milicia- 
no Adriano da Nobrega, mor 
to há um ano. Ela foi assessora 
de Flávio de setembro deac07 
a novembro de 2018. 

As mensagens foram obti- 
das na Operação Intocáveis, 
que investigava a atuação da 
milbiciaem Rio das Pedras, co- 
mandada por Adriano, O ce- 
lutar de Danielle foi apreen- 
dido na ocasião, 
Em março de 2017, Quel- 

ro diz a Danielle que envia- 
rá seu informe de rendimen- 
tos da Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro, Em janeiro 
de 2014, pede para que n ex-as- 
sessora lhe informe a quantia 
depositada naquele mes para 
ele “prestar a conta”. 
Neste periodo, em 2017 E 

2018, os dois também falam 
sobre envio de cópia da de- 
claração do Imposto de Ren- 
da de Danielle para Queiros. 
O MP-R] avalia que às men- 

sagens indicam que ela era 
uma “tuncionária fantasma” 
com participação na “racha- 
dinha”, Além disso, mostraria 
que Queiroz informava sobre 
os desvios “a outros integran- 
tes da organização criminosa”, 
Em setembro, o TSE (Tri- 

bunal Superior Eleitoral) de- 
cidiu, por unanimidade, que 
o esquema de “rachadinhas” 
causa danos ao erário publi- 
co e pode tornar inelegível 
o agente público pego nessa 
prática criminosa, ao conde- 
nar a ex-vereadora Maria He- 
lena Pereira Fontes (PSL-SP). 
Relator do caso, o ministro 

Alexandre de Moraes afirmou 
que essa prática configura-se 
“pstensiva corrupção”. Mora- 
esvotou a favor da inelegibili- 
dade da ex-parlâmentar é foi 
acompanhado pelos demais 
ministros, totalizando 7a 0. 

“OD esquema de rachadinha 
eumaciara e ostensivamoda- 
lidade de corrupção, que, por 
sua vez éa negativa do Estado 
Constitucional” afirmou Mo- 
Taes em seu voto. 



Bolsonaro cria atritos no PL 
e impulsiona candidatos 
Presidente disse estar 99% fechado com o partido de Valdemar Costa Neto 

Ioão Pedro Pitombo 

savaDor À filiação do pres- 
dente Jair Bolsonaro ao PL te- 
ra po tencial de alavancar can: 
didaturas majonitárias do par 
tido no Sul, mas deve gerar 
atritos em diretórios estadu- 
uis no Norte e Nordeste, 
Bolsonaro disse na segun: 

da (8) à CNN Brasil que está 
“gg fechado” para se filiar 
ao PL, O partido é comanda- 
do por Valdemar Costa Neto, 
antigo aliado do PT, condena- 
do e preso no mensalão. 
A chegada do presidente 

ao partido enfrenta resistên- 
cia no Amazonas, no Piaui e 
em Alagoas. E tem potencial 
para gerar atritos em estados 
como São Paulo e Pará. 
No Amazonas, à filiação do 

presidente deve isolar o depu- 
tado federal Marcelo Ramos 
(PL), que é vice-presidente da 
Câmara dos Deputados e tem 
atuado como opositor de Bol- 
sonaro no Conpresso, “Em res- 

peito ao partido que sempre 
me tratou com respeito, não 
falarei sobre a filiação de Bol- 
sonaro. Por enquanto... Todos 
sabem que não é uma situa- 
ção cómoda para mim e, no 
momento oportuno, irei me 
pronunciar” afirmou Ramos 
em uma rede social, 
Aexpectativa é que a legen- 

e o reforço do Coro- 
nel Alfredo Menezes, ami 
de Bolsonaro e pré-candida- 
to ao Senado no Amazonas. 
Questionado sobre a possi- 

bilidade de dividir o partido 
com Ramos, Menezes dispa- 
rou: “Ele é uma imundiície de 
ser humano porque não tem 
valores, Engana a todos e só 
quer o poder pelo poder”, 
O partido é comandado no 

estado pelo ex-senador Alfre- 
do Nascimento, que tende a se 

inhar a Bolsonaro e concor 
rer a uma cadeirana Câmara, 
No Piaui, o deputado fede- 

ral Fábio Abreu (PL) é aliado 
do governador Wellington Di- 
as (PT) e deve manter a par 

céira com o petista em 2034. 
Ele afirma que não irá convi- 
ver com aliados de Bolsona- 
rono mesmo partido e, caso 
haja imposição de novos filia- 
dos, irá deixar a legenda. 
Em Alagoas, a legenda é co- 

mandada pelo ex-deputado 
Mauricio Quintela Lessa, que 
toi ministro dos Transportes 
de Michel Temer (MDB). Des- 
dea019, ele é secretário na ges- 
tão Renan Filho (MDB), que 
deve apoiar o ex-presidente 
Lula (PT) ao Planalto emz02. 
A situação é semelhante no 

Pará ondeo partido é fel alia- 
do do governador Helder Bar- 
balho (MDB), que concorre- 
rã à reeleição. Barbalho tenta 
montar um palanque amplo 
que deve incluir petistase bol- 
songristas, mas costuma ser 
alvo de aliados do presidente. 
São Paulo também é um 

entrave, já que o partido faz 
parte da base do governador 
João Doria e havia assegura 
do apoio ao vice-governador, 
Rodrigo Garcia (PSDB), na su- 
cessão 20 governo paulista. 
Cestado é considerado cha- 

ve para os bolsonaristas por 
ser base eleitoral do deputa- 
do federal Eduardo Bolsona- 
ro (PSL), filho do presidente. 

Na Bahia, a legenda deixoua 
base do governador Rui Costa 
(PT) e aproximou-se de ACM 
Neto (DEM), que tem adotado 
postura critica ao presidente. 

Lideres do partido, contu- 
do, avaliam que a chegada de 
Bolsonaro terá potencial para 
dobrar a bancada do partido 
na Câmara, incluindo bolso- 
navistas, aliados de ACM Neto 
v ate apoiadores de Rui Costa, 
Se há incêndios para serem 

debelados em estados do Nor 
te é Nordeste, à chegada do 
presidente tende a fortalecer 
pré-candidaturas a governos 
estaduais do partido, especi- 
almente em estados do Sul. 
Em Santa Catarina, um dos 

principais redutos do presi- 
dente, o senador Jorginho 
Mello será candidato ao go- 

vernopelo PL em uma chapa 
que pode incluir o empresário 
Luciano Hang ou o secretário 
nacional da Pesca, Jorge Seif 
Júnior, corno potenciais can- 
didatos ao Senado. 
Um dos lideres da tropa de 

choque de Bolsonaro na CPI 
da Covid, Mello deve ter o 
apoio do presidente na dispu- 
ta contra o governador Carlos 
Moisés (sem partido), bom- 
beiro militar eleito em 2018 pe- 
lo PSL na onda bolsonarista. 
O partido tem negocia- 

ções avançadas para a filia- 
ção do ministro Oxyx Loren- 
zoni (Trabalho), que preten- 
de ser candidato ao Governo 
do Rio Grande do Sul. Ele deci- 
diu deixar o DEM após a apro- 
vação da como PSL, que deve 
criar a União Brasil. 
Se fortalece à candidatura 

de Onyx. a opção de Bolso- 
naro pode gerar atritos com 
osenador Luiz Carlos Heinze 
(PP), que também é pré-can- 
didato ao governo gaúcho, 
O PL ainda tem pré-candi- 

daturas a governos estaduais 
em ao menos outros trés es- 
tados, mas esse número pode 

crescer coma provável filiação 
ao partido de aliados do pre- 
sidente, incluindo ministros. 
Uma das prioridadesé o Rio 

de Janeiro. A chegada do pre- 
sidente ao PL, contudo, pode 
restringir o arco de alianças 
do governador Claudio Cas- 
tro. Depois de filiar-se ao PL 
em maio, em cerimônia com 
a presença de Bolsonaro, Cas- 
tro vinha se movimentando 
para conquistar aliados fora 
do campo bolsonarista. 
Alegenda ainda tem outros 

dois pré-candidatos a gover 
nos na região Nordeste, 
No Maranhão, o deputado 

federal Josimar Maranhãogi- 
nho se movimenta para con- 
correr à sucessão do poverna- 
dor Flávio Dino (PSB). 
Em Pernambuco, o nome 

do partido para ogoverno é o 
prefeito de Jaboatão dos Gua- 
rarapes, Anderson Ferreira. 

Decisão do Supremo moraliza vale-tudo e 
é aviso para projeto Bolsonaro do Centrão 
ANÁLISE 

Igor Glelow 

são PAULO A maioria formada 
no Supremo para tentar mo- 
ralizar um pouco do vale-tu- 
do instituído por jair Bolso- 
narono varejo orçamentário 
das emendas parlamentares 
será um teste de estresse pa- 
rãos planos do presidente vi- 
sando o pleito de 2022. 
Recapitulando, o titular do 

Planalto chegou à cadeira pro- 
metendo acabar com todos 
os signos da velha política, à 
começar pela relação com 0 
centrão, encarnação atual da 
amálgama ideologicamente 
amoria que sempre sustentou 

govemosem troca de maiores 
ou menores migalhas. 
Oritmo de montanha-russa 

do ano de estreia do arranjo, 
2019, ofuscado pelo sucesso 
de uma agenda que o gover 
no chamou de sua, areforma 
da Previdência, foi substitui- 
do pela crise institucional em 
mo manente de 2020. 
Naquele momento, todo o 

azedume de Bolsonaro e sua 
hase mais radicalizada contra 
quem considera adversário, 
sejam governadores de esta- 
do ou alguns ministros do Su- 
premo, ganhou corpo sob os 
embates da mortal pandemia 
do novo coronavirus. 
Usando os militares de seu 

governo como bucha de ca- 
nhão em disputas, o presiden- 
te atacou a institucionalidade 
do pais repetidas vezes. 

Apenas baixou a bola quan- 
do o cerco jurídico à sua Fami- 
lia ganhou corpo na hoje es- 
quecida prisão do faz-tudo do 
clã Fabrício Queiroz. 
A partir daquele ponto, co- 

meça à aproximação de Rol- 
sonaro e o centrão, de resto 
avalizada pelos mesmos mi- 
litares que faziam sambinhas 
associando o grupo a práticas 
não muito republicanas. 
Tudo feito em nome da so- 

brevivência de um governo 
crescentemente dis funcional. 
No começo de 2021, 0 acerto 
parecia azeitado com a chepa- 
da do prócer do centrão, Ar 
Hhur Lira (PE-AL), à chefia da 
Câmara embalado pelo con- 
trole das emendas do relator. 
Só neste ano, é coisa de R$ 17 

bilhões, algo capaz de apra- 
dar a muita base eleitoral e 
ajudar a garantir a reeleição 
de um exército de soldados 
do centrão. Só que o caráter 
opaco da operação chamou a 
atenção e parou no Supremo. 
So meio do caminho, Balso- 

naro decuplicou a aposta na 
tensão institucional e chegou 
ao paroxismo dos atos golpis- 
tasdo 7 de Setembro, quando 
atéo centrãvavisou que ele ti- 
nha ido longe demais —até a 
enterrada ameaça do impe- 
achment voltou à haila. Des- 
de então, fora a verborragia 
usual, vive de fato uma tré- 
gua com o Supremo desde 0 
ápice de setembro passado. 
Oque a ministra Rosa Weber 

Fez foi tentar au menos carim- 
bar o caminho do dinheiro. 

Fosse uma decisão contrá- 
ria à uma medida do gover: 
no, a exemplo das inúmeras 
iniciativas parlamentares que 
caducam cu são derrubadas, 
seria possivel achar que ape- 
nas isso matária a prática por 
incúria do Planalto em costu- 
rar uma alternativa. 

Lira é mais profissional que 
isso e já está preparando a 
versão 2.0 dé seu pote de ou- 
ro, de resto como benepláci- 
to do colega Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), o presidente do Se- 
nado que quer se lançar para 
a vaga de Bolsonaro sem pa- 
recer um oposicionista, 
Ainda assim, o tiro de adver 

tência do Judiciário demons- 
trou que haverá limites im- 
postos às manobras do agora 
Bolsonaro do Centrão, próxi- 
mode filiar-se ao PL de Valde- 
mar Costa Neto, à quem não 
faz muito tempo o presidente 
chamava de corrupto. 
Se o alerta não deve tirar O 

apoio do grupo de Lira ao pre- 
sidente, cristalizado quando 
Ciro Nogueira (PP-PI) assu- 
miu a Casa Civil, certamente 
aumentará ainda mais à con- 
ta apresentada pelo centrão. 
Issotem sido foco constan- 

te de mensagens trocadas en- 
tre osviúvos da ala ideológica 
do bolsonarismo, críticos da 
perda de poder para aqueles 
que antes eram o Grande Sa- 
tá do movimento. 
Isso, claro, se Bolsonaro não 

resolver reabrir a crise como 
judiciário, o que até aquinão 
se insinua como provável, 

Asiípla, contudo, selou uma 
aliança com Cidadania, PSCe 
PSDB, o que tende a dificul- 
tar um palanque 100% bolso- 
narista com a candidatura ao 
Senado do ministrodo Turis- 
mo, Gilson Machado Neto. 
Por outro lado, potenciais 

candidatos ao Senado padem 
ganhar força em outros esta- 
dos, caso do ex-senador Mag- 
no Malta (PL) que tentará re- 
tomar o mandato depois de 
ser derrotado em 20915. 
Também ganha tração o no- 

me da ministra Flávia Arruda 
(PL) para concorrer ao sena- 
do pelo Distrito Federal 
Em Mato Grosso, o sena- 

dor Wellington Fagundes 
(PL) passa à ter um forte ca- 
bo eleitoral em sua tentativa 
de reeleição. A escolha, con- 
tudo, isola o deputado fede- 
ralbolsonarista José Medeiros 
(Podemos), que também pre- 
tende concorrer ao Senado. 

Presidente reage a 
críticas: Quer que eu 
converse com o PSOL? 

grasítia Com à sua filiação 
praticamente acertada ao PL 
de Valdemar Costa Neto, o 
presidente Jair Bolsonaro ten- 
tou nesta terça-feira (9) re- 
bater eventuais criticas à sua 
ida para uma sigla do centrão 
— grupo ao qual o mandatá- 
rio pertenceu por mais de 20 
anos, mas condenou durante 

o 

Ei ço RT 

QUARTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 20M AS 

poder 

O presidente Jair Bolsonaro, que deve se filiar ao PL, participa 
de evento no Ministério da Economia  ExanstoSã-2.out 21/AFP 

a campanha de 2018. 
“Pessoal critica: “Ah, o cara 

está conversando com o cen- 
trão, Quer que eu converse 
como PSOL, com o PC do B, 
que não centrão?””, questo- 
nou o presidente, em entre 
vista ao portal bolsonarista 
Jornal Cidade Online. 

“Se você tirar o centrão, tem 
a esquerda, Para onde é que 
eu vou? Tem que ter um par 
tido, se eu quiser disputar as 
eleições do ano que vem 

Bolsonaro lembrou ainda 
que ele próprio foi filiado ao 
PP outro partido do cenirão 
com o qual vinha negocian- 
do. “Eu fui do centrão”, disse. 
A filiação ao PL não estã 

completamente acertada, mas 
o presidente disse à apotado- 
res pela manhã que deve deci- 
dir nesta semana. Haverá uma 
reunião entre Valdemar e Bol- 
sonaro nesta quarta-feira (10) 

paraacertar alguns palanques 
regionais, segundo o próprio 
presidente disse a apoiadores. 
Uma eventual filiação de 

Bolsonaro e seus apoiado- 
res ao partido consolida ain- 
da mais a mudança de postu- 
ra do presidente, eleito com 
a promessa de acabar com o 
que chama de “velha politi- 
ca moldada no toma lá dá cá, 
O “toma lá” são cargos da 

máquina federal, postos co- 
biçados por caciques parti- 
dários para manter sua influ- 
ência. O “dá cá" é uma base de 
apoio no Congresso para, mais 
do que aprovar projetos, evi- 
tar aabertura de um possivel 
processo de impeachment. 
OPLeoPPocupam as prin- 

cipais cadeiras no Palácio do 
Planalto: Casa Civil, com Ci- 
ro Nogueira, é Secretaria de 
Govemo, com Flávia Arruda. 
Marianna Holanda 

FEIRA ESCANDINAVA 2021 
100% ONLINE 

OPORTUNIDADE ÚNICA! 

A Feira Escandinava, que é reolizodo há mais de cinco décados pelo 

Associação Benelicente Escandinava Nordhysel, este ono ocontece 100% enline 

E você vai poder comprar com contorto e segurança, sem sair de cosa. Não é bárbaro? 

Da Dinamarca você poderá compror cidro, corvejo, 

covior e marzipon e bombons Anthon Berg; 
da Sudela, utensílios plásticos e brinquedos; 

do Neruega, arenque, coviar de ovos de bocolhou e artigos notolinos; 
da Finlândia, ortigos poro o lor e mostordos; 

Todo o rendo do Feira Escandinava é destinado poro finônciar projetos sociais 

brasileiros. Milhares de crianços e adolescentes corentes, de civersos entidodes, 

recebem obrigo, educação, olimenioção, corinho e olençõo. 

hHps://feira2021 .feiraescandinava.com.br 
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A6 QUARTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 202 

poder 

Sergio Moro, ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro de Bolsonaro, se filiará ao Podemos adriano Machado- Zea DE (Reuters 

Raio-X do Podemos 

Ano de fundação 
1355, como PTN (o nome 
atual foi oficializado em 2017) 

Presidente 
Renata Abreu, 

deputada federal (SP) 

LO 
ceputados federais 

q 

senadores 

102 
prefeitos eleitos em 2020 

ks 32 milhões 
fundo partidário (2020) 

R$ 74 milhões 
fundo eleitoral (2020) 

Moro reaviva lava-jatismo e busca 
destravar alianças pela Presidência 
Evento de filiação do ex-juiz ao Podemos deverá ser catarse para apoiadores de operação 

Joclmir Tavares 
e Fábio Zanini 

são pauLo À filiação de Ser- 
gio Moro ao Podemos, nesta 
quarta (1C), e à cogitada can- 
didatura dele à Presidência 
em 2092 se converteram em 
uma espécie de celebração do 
legado da Lava jato, enquanto 
nos bastidores o juiz simbolo 
da operação busca contornar 

a 

Rê re atras ia 

entraves no universo político. 
Movimentos que apoiaram 

as investigações conduzidas 
pelo ex-magistrado em Curi- 
tiba, políticos de outras legen- 
das e presidenciáveis de cen- 
tro-direita da chamada tercer- 
ravia foram convidados para 
q ato em Brasilia, que marca- 
rá a entrada formal de Moro 
na política partidária. 
No novo papel, um dos de- 

PRÓXIMO 
DOMINGO 

) 

sein 

ht, É ] 

safos do ex-juiz e ex-ministro 
da Justiça e Segurança Públi- 
cade Bolsonaro serão de ex- 
bir dominio sobre temas além 
da pauta de combate à cor 
rupção, coma qual ascendeu 
no debate público desde 2014 
— como herói ou vilão, a de- 
pender do ponto de vista. 

Ele não deve assumir for 
malmente seu ingresso na dis- 
puta presidencial, hoje polan- 

Já NAS 
BANCAS 

APENAS 

AO 
CADA LIVRO 

zada entre Jair Bolsonaro (gue 
deve se filiar ao PL) e Luiz Iná- 
cio Lula da Silva (PT), mas dis- 
cursará como pré-candidato 
ao Planalto. A fala, segundo 
auxiliares, vai girar em torno 
de propostas para o Brasil ser 
um pais mais justo para todos. 
Se confirmadas as três can- 

didaturas, Moro enfrentará 
os arquirrivais Lula —que 
foi condenado e preso por 
ele quando era juiz, tirando- 
«pdo pleito de 2018 e Bolso: 
naro— com quem mumpeu ao 
se demitir do ministério em 
abril de 2025, acusando o ex 
chefe de interterência na PF. 
Neste ano, o STF (Supremo 

Tribunal Federal) considerou 
Moro parcial nos processos 
em que atuou como juiz fe- 
deral contra Lula. Com isso, 
foram anuladas ações dos ca- 
sos triplex, sitio de Atibaia e 
Instituto Lula pela Lava Jato. 

Diferentes pontos levanta- 
dos pela defesa levaram à de- 
claração de parcialidade, co- 
mo condução coercitiva sem 
prévia intimação pára oitiva, 
interceptações telefônicas do 
ex-presidente, familiares e od 
vogados antes de adotadas ou- 
tras medidas investigativas e 
divulgação de grampos 
A tda para uma cadeira no 

mimistério de Bolsonaro tam- 
bém pesou, assim como os di- 
alogos entre integrantes da La- 
va fato obtidos pelo The Inter 
cept Brasil e publicados por 
outros veiculos de imprensa, 
como a Folha, que expuseram 
a proximidade entre o juiz & 
os procuradores da Lava jato. 
Em resumo, Moro indicou 

testemunha que poderia co- 
laborar para à apuração sobre 
Lula, orientou a inclusão de 
prova contra um réu em de- 
núncia que já havia sido obe- 
recida, sugeriu alterar a or 
dem de fases da operação e 
antecipou ao menos uma de- 
cisão judicial dO exemagistra- 
do sempre disse que não re- 
conhece a autenticidade das 
mensagens, mas que, ainda 
que fossem erdadeiros não 
elas contêm ilegalidades. 
Com uma imagem incon- 

tornavelmente associada à 
Lava Jato, Moro tem na ope- 
ração um trunfo e um ponto 
fraco: se em partes do eleito- 
rado o trabalho é o chamariz 
para atrair votos, noleque de 
potenciais aliados politicos so- 
bram mágoas entre aqueles 
que foram alvós de apurações. 
Interlocutor de Moro e um 

dos que trabalham paraa con 
solidação de uma alternativa 
a Bolsonaro é Lula, o ex-mi- 
nistro dá Saúde Luiz Henri- 
que Manidetta (DEM) diz que 
quebrar resistências partidá- 
riaséum dos obstáculos para 
D ex-juiz, mas o jogo para ele 
ainda vai começar para valer. 

“Ele estã começando a fa- 
LET agora O que à gente vem 
fazendo há muito tempo” afr- 
ma, em alusão aosu pré-can- 
didatos que orbitam na tercei- 
rá via “Ele [Moro] estava im- 
pedido [por razões contratu- 
ais coma consultoria Alvarez 
E Marsal). Agora vamos ver 
qual a visão dele para econó- 
mia, saúde, educação” 
Mandetta, que defende um 

atunilamento desse campo e a 
necessidade de composições, 
ecoa em parte à cautela ado- 
tada por outros agentes poli- 
ticos diante da hipótese Moro 

Até aqui nenhum dos can- 
didatos do pelo contrário a 
Bolsonaro e Lula tem se mos- 
trado competitivo. A mais re- 
cente pesquisa Datafolha, di- 
vulgada em setembro, mostra 
o petista com 44% das inten- 
ções de voto contra 26% de 
Bolsonaro no primeiro turno. 

Ciro Gomes (PDT) aparece 
com q%, joão Doria (PSDB) 
tem 4% e Mandetta, j%. No 
último levantamento do ins- 
tituto que testou o nome do 
ex julz, em maio, ele apareceu 
com 7% das intenções devoto, 
empatado tecnicamente com 
Ciro, que na ocasião tinha 6%. 

Se Moro serão nome capaz 
de aglutinar outras forças, vai 
depender de “sustentação po- 
lítica e trânsito”, na avaliação 
de Mandetra, mas também de 
sua estatura nas pesquisas até 
2022. “Não é somente o que 
tem de potencial hoje, mas o 
que ele terá de votos no mo- 
mento adequado”, diz. 
O deputado federal Junior 

BRozzella (PSL-SP), que é entu- 
siasta da candidatura de Moro 
eum deseus conselheiros, diz 
que o ex-juiz “está bem empe- 
nhado na construção de um 
arco de alianças” e acredita 
que devem ser esgotadas to- 
das as tentativas nesse senti- 
do, mas faz uma ponderação, 

“Agregar apotos e coligações 
tem à seu peso, mas existe o 

O projeto dele é um 
projeto de Brasil, 

não só no tema da 
corrupção, e é contra 
esse populismo 

danado que estamos 
vendo hoje, onde só 

há objetivos pessoais 

Carlos Alberto dos Santos Cruz 
general da reserva, ex-ministro 
de Bolsonaro e entusiasta da 

tandidatura de Sergio Moro 
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outro lado da moeda, que é 
o conceito do eleitor E é is- 
so que, no fim das contas, vai 
decidir, Às vezes o eleitor vê 
que a classe política não ade- 
re [aum candidato] e isso po- 
deser positivo, porque ele po- 
deachar que aquela pessoa é 
diferente”, afirma. 
A filiação de Moro ao Po- 

demos, marcada em um dos 
principais centros de conven- 
cõesde Brasilia, é organizada 
coma pretensão de ser um ato 
político amplo, coma presen- 
ca de nomes de outros parti- 
dos, apoiadores e militantes 
lava-jatistas aborrecidos com 
o ocaso da operação e as der 
rotas nos tribunais. 
Um dos que confirmaram 

presença, O pencral e exeminis- 

tro Carlos A berto dos Santos 
Cruz diz que o e-juiz, apesar 
de ser uma figura polarizado- 
ra, deve se apresentar como 
um nome capaz de unir o pais. 
“O projeto dele é um proje- 

to de Brasil, não só no tema 
da corrupção, e é contra esse 
populismo danado que esta- 
mos vendo hoje, onde só hã 
objetivos pessoais” afirma 0 
general, que cogita candida- 
tura a um carpo egilativo no 
ano que vem, provavelmente 
também pélo Podemos. 
5 indo ele, Moro será um 

candidato nacional. “É uma 
opção equilibrada, Alguém 
que diga que quem ganhar 
tem de ser presidente daque- 
les que perderam também”, 
diz o ex-aundliar de Bolsonaro, 
Entre os presidenciáveis 

convidados, estão os gover- 
nadores de São Paulo, joão 
Doria, e do RioGrande do Sul, 
Eduardo Leite (que disputam 
as prévias do PSDB), Mandet- 
tae Luiz Felipe dAvila (Novo). 
Após as rodadas de conver- 

sas dos últimos dias, o ex-mi- 
nistro e seuentorno térm man- 
tido em sígilo o teor da fala no 
evento, mas publicações dele 
em redes sociais dão pistas. A 
previsão é que ele fale de pro- 
blemas econômicos é sociais, 
deixando a zona de conforto 
das questões criminais, 
O slogan “por um Brasil jus- 

to para todos” apareceu nas 
postagens em que Moro fes- 
tejou sua filiação, ao lado de 
expressões como "juntos pa- 
ra uma nova história do Bra- 
si" e “para um Brasil inclusi- 
vos, O evento será registrado 
e terá transmissão aberta ao 
vivo em cinco plataformas. 
Aliados ouvidos pela Folha 

dizem que o combate à cor- 
rupção será um dos motes cá- 
soa campanha vingue, mas O 
ex-juiz não ficará refém da La- 
va jato. Ele tem estudado te- 
mas com os quais tem menos 
familiaridade e formará uma 
equipe para assessorá-lo, 

Desde o início da semana, 
apoiadores de várias pu 
do Brasil estão se deslocan- 
do para à capital federal para 
restigiar seu ingresso nas fi- 
eiras do Podemos, “Vai rolar 
um coro de Moro presidente, 
já estamos preparando como 
vão ser os cânticos” diz o em- 
presário Fábio Aguavo, de Cu- 
ritiba, que chegou a Brasilia 
nesta terça-feira (9) em um 
avião com cerca de 40 apoi- 
adores do ex-juiz no Paraná. 
Aguayo é um dos coordena- 

dores do movimento Cidadão 
Democrático de Direito, que 
reúne admiradores do perso- 
nagem central da Lava Jato. 
Participante de diversos 

grupos de mensagens de mo- 
ristas, O empresário prevé pre- 
senças de pessoas de diversos 
estados, numa espécie de ca- 
tarse dos lava-jatistas. 
“Nós sabemos o que a La- 

va Jato produziu, o que deu 
ao pais, o dinheiro subtraido 
que trouxe de volta. Foi uma 
operação que teve coragem 
de fazer uma mudança, e de- 
pois acabou engolida pelo sis- 
tema”, afirma Aguayo. 
O evento deverá ter a pre- 

sença de estrelas da opera- 
ção, como o procurador apo- 
sentado Carlos Fernando dos 
Santos Lima. Hã a expectati- 
va também da participação 
do ex-coordenador da força- 
tarefa da Lava Jato, Deltan Dal- 
lagnol, que anunciou sua sai- 
da do Ministério Público e de- 
ve se candidatar a deputado 
federal em 2022. Procurado, 
Deltan não comentou 
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Tenho 10% de mim dentro do 
STF, diz Bolsonaro sobre Kassio 
Presidente afirma que seu indicado tem atuado por pautas conservadoras 

Marianna Holanda 

BRASÍLIA O presidente Jair Bol- 
senaro (sem partido) disse que 
temido de sino STE (Supremo 
Tribunal Federal), com o mi 
nustro Kassio Nunes Marques, 
indicado por ele em 20720. 
“Vamos considerar à presi- 

dente [do Supremo), que só 
em caso extremo tem partici- 
pação mais ativa dele. São dez 
que decidem lá. Hoje eu tenho 
12% de mim dentro do Supre- 
mu, disse o chefe do Executi- 
vo ão portal bolsonarista Jor 
nal Cidade Online, 
“Não é que eumandeno vo- 

to do Kassio” completou de- 
pois. O ministro da corte, na 
avaliação do presidente, esta- 
ria empatando à jogo, do im- 
pedir o avanço de pautas não 
alinhadas aos conservadores. 
A estratégia de Kassio paro 

empatar, segundo detalhou 
Bolsonaro, seria pedir vista 
—mais tempo para analisar 
qcaso— em pautas que po- 
deriam ser derrotadas no ple- 
nário do Supremo. 
No final de setembro, pos 

exemplo, o ministro suspen- 
deu o julgamento virtual que 
tratava de decretos do presi- 
dente para facilitar o acesso 
aarmas de fogo, 

Três ministros já haviam vo- 
tado para barrar a Bexibiliza- 
caúnasrepgras, quando Kassio 
fez seu pedido de vista. 
Oministro era juiz do TRF-1 

(Tribunal Regional Federal da 
7” Região) quando foi indicado 
para a vaga de Celso de Mello 
em outubro do ant passado. 

Bolsonaro disse ainda que 
hã ministros de esquerda no 
Supremo, mas que, se reelei- 
to, poderá indicar mais dois 

nomes pára a corte em 2023. 
“Vou ter quatro [ministros 

lá dentro). Aivocê mudou a li- 
nha do Supremo Tribunal Fe- 
deral. Muitos ministros são de 
esquerda, a pente sabe disso, À 
gente sabe, individualmente, 
quem indicou quer, ideologi- 
camente o que ele represen- 
ta” afirmou ao canal no You- 
Tube de apoiadores, 

Na entrevista e a apoiadores 
no cercadinho do Palácio da 
Alvorada, Bolsonaro se quei- 
xDu sobre a demora do Sena- 
do em analisar o nome de An- 
dré Mendonça, ecadvogado- 
geral da União, para o STF. 
A indicação do presidente 

estã parada desde julho. 
“A sabatina não é | para) sa- 

ber se tem conhecimento, não 
é uma prova escrita, é uma vo- 
tação secreta. Quem não quer 
o Anelré que vote contra, Não 

Vamos considerar 
o presidente [do 
Supremo], que só em 
caso extremo tem 

participação mais 

ativa dele. São dez 

que decidem lá. Hoje 
eu tenho 10% de mim 

dentro do Supremo 

Jair Bolsonaro 

presidente da República, em 

entrevista ao portal bolsanarista 

jornal Cidade Online 
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pode ficar nessa agonia aí”, 
disse Bolsonaro no Alvorada. 
Durante a entrevista, ele dis- 

seque não há nem perspecti- 
va de que se vote a indicação 
no Senado neste ano, porque 
o presidente da CC] (Comis- 
são de Constituição e Justi- 
ca), Davi Alcolumbre (DEM- 
AP), quer indicar outro no- 
me para a vaga, 
“Como ele não esampático a 

esse nome [Mendonça], quer 
indicar outro nome. Agora, eu 
não tenho como fugir do no- 
me do André” afirmou o pre- 
sidente da República. 
Bolsonaro assumiu um corm- 

promisso de indicar um mi- 
nistro “terrivelmente evan- 
gélico" para o Supremo, Eles 
têm feito pressão no Palácio 
do Planalto é no Congresso 
para tentar destravar O caso, 

Muis cedo, no Senado, Alco- 
lumbre foi questionado por 
jornalistas, ao chegar na CC], 
sobre se haveria uma data pa- 
raa sabatina do ex-AGU.“Tu- 
do parado, tudo parado”, disse 
osenador (leia mais abaixo). 
A comissão se reuniu, nes- 

ta terça, pela primeira vez em 
mais de um mês, O encontm 
durou apenas dez minutos, 
pará à votação do relatório 
sobre emendas da comissão 
ao Orçamento, A sabatina de 

AT 

poder 

Mendonça não foi discutida, 
Para membros da CC), não 

está claro se Alcotumbre vai 
ceder é pautar a sabatina do 
ex-AGU no chamado esforço 
concentrado, a ser realizado 
no fim deste mês, 
Governistas esperam que a 
pressão no presidente da CC], 
neste periodo, seja suficiente 
para convencê-lo a analisar o 
nome de Mendonça. 
Na semana passada, o prési- 

dente do Senado, Rodrigo Pa- 
checo (PSD-MG), marcouum 
esforço concentrado para as 
sabatinas é votação das indi- 
cações de autondades, que se- 
rá realizado nos diasso de no- 
vembro, 1º é 2 de dezembro, 
Pacheco disse que certa- 

mente todos os presidentes 
de comissões iriam cumprir 
suas obrigações e realizar as 
sabatinas pendentes, elevan- 
do airda mais a pressão sobre 
Alcotumbre, 
“O Senado, dentro da sua 

função constitucional de apre- 
ciar nomes indicados para di- 
versas instâncias de agências 
reguladoras, o Conselho Na- 
cional de Justiça, do Ministe- 
rio Público, as embaixadas, 
nós temos o dever de sabati- 
nar e apreciar no plenário es- 
ses nomes” afirmou Pacheco 
na Ocasião. 

“Tudo parado, diz Alcolumbre sobre sabatina de Mendonça 
Kenato Machado 

Brasiua Presidente da CC] 
(Comissão de Constituição e 
Justiça) do Senado, Davi AÍ- 
cotumbre (DEM-AP) afirmou 
nesta terça-feira (9) que segue 
“tudo parado” em relação ao 
processo referente à sabatina 
do ex-ministro André Men- 
donça pará uma vaga no STF 
(Supremo Tribunal Federal), 
Mendonça foi indicado pelo 

presidente fair Bolsonaro em 
14 de julho, Nenhuma data pa- 
rua sabatina foi marcada até 
agora por causa da resistén- 
cia de Alcolumbre. 
Membros da CC] ainda afir 

mam que está claro que o pre- 
sidente da comissão não vai 
pautar à sabatina durante o 
chamado esforço concentra- 
do de trabalhos a ser realiza- 
do no fim deste mês. 
Alcolumbre tem dito a inter 

locutores que apenas uma se- 
mana de mutirão para a análi- 
se dos nomes indicados pelo 
Executivo é insuhciente. Ele 
sinalizou que não vai acele- 
raro processo das indicações 
que precedem a de Mendon- 
ça e que, por isso, o nome do 
veadvogado-Geral da União 
vai contirmuar ra fila 
Nesta terça-feira, a CC] se 

reuniu pela primeira vez em 
mais de um mês, À reunião 
durou apenas dez minutos, 
para a votação do relatório 
sobre emendas da comissão 
ao Orçamento. A sabatina de 
Mendonça não foi discutida. 
Aochegar para a sessão, Al- 

cotumbre foi questionado por 
jornalistas sobre o estágio atu- 
al da sabatina de Mendonça. 
“Tudo parado, tudo parado”, 
respondeu brevemente. 
Na semana passada, O seu 

aliado político. o presidente 

do Senado, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), marcou um esfor 
coconcentrado para assaba- 
tinasevotação das indicações 
de autoridades, que será rea- 
lizado nos dias 70 de novem- 
bro, 1€2 de dezembro. 

O presidente do Senado dis- 
se que “certamente” todos os 
presidentes de comissões iri- 
am cumprir suas obrigações 
e realizar as sabatinas pen- 
dentes, elevando ainda mais 
a pressão sobre Alcolumbre. 
“Todos os presidentes de co- 

missão do Senado, já cientes 
dessa designação de esforço 
concentrado, certamente vão 
se desincumbir do seu dever 
próprio de cada comissão de 
apreciar e lazer as sabatinas 
dos indicados que ainda não 
foram sabatinados, inclusive 
parso Supremo Tribunal Fede- 
ral” disse Pachecona ocasião. 
Após a sessão da CC] desta 

terça-feira, Alcolumbre teve 
uma reunião com o lider do 
governo no Senado, Fernan- 
do Bezerra (MDR-PE), e o hi- 
der do MDB na Casa, Eduar 
do Braga (MDEB-AM). 
Ambos cobraram duramen- 

te o presidente da CC] e disse- 
ram que não vão apolá-lo em 
caso de recusa a marcar a sa- 
batina de Mendonça durante 
o esforço concentrado, 
Mceolumbre tem indicado a 

outros senadores que 0 agen- 
damento do esforço concen- 
trado não terá efeitos práti- 
cos sobre a sabatina de Men- 
donça. Afirma que uma sema- 
na não será suhciente pará re- 
alizar todas as análises pen- 
dentes e que ele não preten- 
de acelerar as que precedem. 
O presidente da CC] e ex- 

presidente do Senado ain- 
da afirma que apenas a saba- 
tina de Mendonça deve du- 

Davi Alcolumbre durante sessão da CC! do Senado nesta terça feira (9) adro França/Agência Senado 

rar de seis a oito horas, 0 que 
consumiria um dia inteiro de 
sessão. Uminterlocutor rela- 
ta que ele brinçou afirmando 
que apenas Alcolumbre pre- 
tende usar umas “quatro ho- 
ras" com questionamentos. 
Aliados de Alcolumbre di- 

zem que o senador reclama 
dos ataques que vem sofren- 
da, coma divulgação de infor- 
mações falsas. 
Uma delas é que ele teria pa- 

ralisado o Conselho Nacional 
do Ministério Público ao sepo- 
rar as sabatinas. Seus aliados 
rebatem que as sabatinas de 
membros do conselho |á fo- 
ram feitas pela CC] e que es- 

Tramitação das indicações ao STE no Senado 
* A avaliação sobre a 
nomeação é feita pela CC] 
(Comissão ce Constituição 
e Justiça). Para iniciar o 
processo, o presidente do 
Senado, Rodngo Pacheco 
(DEM-MG), deve ler o 
comunicado da incitação em 
plenário, o que já foi feito 

A principal etapa na 
comissão é a realização de 
uma sabatina do candidato 
pelos congressistas 
Concluida a sabatina, a CI 
prepara um parecer sobre à 

nomeação e envia à analise 
ao plenário 

* A decisão sobre a irdicação 
é felta em uma sessão 
plerária da Casa. À 
aprovação do nome so 
ocome-se for obtida maiona 
absoluta, ou seja, ao menos 
4 dos B] senadores 

* Depois da aprovação pelo 
Senado, o presidente pode 
publicar a nomeação e 
o escolhigo pode tomar 
posse ro tribunal 

tão paradas no plenário. 
A indicação de Mendonça 

para uma vaga no Supremo 
esta prestesa completar qua- 
trú meses na gaveta da CC]. 
Mendonça é o candidato 

“terrivelmente evangélico” 
que Bolsonaro havia prome- 
tido para mtegrar a corte 
Nos bastidores, comenta-se 
ue Alcolumbre está seguran- 
di aindicação pois busca que 
elaseja substituída pelo nome 
do atual procurador-geral da 
República, Augusto Aras, 
Além disso, o senador ama- 
aense entrou em rota de co- 
isão como Palácio do Planal- 
to, após perder o controle so- 
bre a distribuição de emendas. 
O govemo Bolsonaro bus- 

couuma aproximação para re- 
verter a questão, inicialmen- 
te em um encontro entre Al- 
columbre e o senador Flávio 
Bolsonaro (Patriota-R]). Tem- 
pos depois, O senador amapa- 
ense participou de uma ceri- 
mômia no Palácio do Planalto 
a convite de Bolsonaro. 
Alcolumbre vem receben- 

do forte pressão dentro do 
Senado e fora do mundo po- 
lítico, À bancada evangélica, 
por exemplo, vem pressionan- 
do e inclusive vem ameaçan- 
do atuar contra a reeleição de 
Alcolumbre no Amapá 
Após mais de qº dias sem 

atividade, Alcolumbre apro- 
veitou para anunciar durante 
a sessão que uma nova sessão 
extraordinária foi convocada 
para esta quarta-feira (15) pa- 
Ta avançar com a análise de 
projetos de lei que estavam 
na pauta. Além disso, assu- 
miu o compromisso de ana- 
lisar nas próximas semanas 
à votação de outras propos- 
tas, que loram indicadas pe- 
los lideres de bancada. 
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O show do capitão é velho e ruim 
Bolsonaro quer, acima de tudo, evitar que Costa Neto flerte com petistas 

Elio Gaspari 
Jornalista, autor de cinco voladnes sobre a histéára do regame e ita entre ehes “A Ditadura Emcurmalada” 

Bolsonaro anunciou que sem 
tará praça no PL de Valde- 
mar Costa Neto, à quem jú 
chamou de “corrupto” e “con 
denado” Pora um presiden- 
te que tem como chefe da Ca 
so Civilum senador que jú o 
chamou de “fascista” essas 

são salvas trocadas entre fi- 
qurantes daquilo que o gene 
ral Augusto Heleno chamou 
de “o show político, 
Bolsonaro quer à apoio des 

se tronco do centrão e, acima 
de tudo, quis evitar que Costa 

Neto flerte com uma coligo- 
ção petista. Já à cacique do 
PL quer o apoio do governo 
para lubrificar seus condido: 
tos do Congresso, Nessa dis- 

puta, o resultado da eleição 
presidencial é secundário, 
Quem acreditou nus virtu- 

des econômicas do grafeno é 
da cloroquina, bem como nas 
“bancadas temáticas” que da 
riam susténtação do governo, 
foi rebaixado na qualidade do 

empulhação que consome. 
Valdemar Costa Neto é um 

prodígio politico. Move-se no 
escurinho de Brasilia. Quase 
sempre acerta, mas em 2012 
tomou uma condenação de 
sete anos, cumpriu parte em 
regime semiaberto, traba- 
lhando numa padaria cujos 
hrioches apreciava, Vestiu o 
galardão da tornozeleira ele 
trônica e acabou beneficio- 
do num indulto coletivo, Su- 
us ruizes eleitorais estão em 
Mogi das Cruzes (SP), onde 

ganhou o apelido de Boy. É 
um mestre nas armações de 

hastidores, cupaz de passar 
despercebido no mundo dos 
holofotes federais. 

(Perde, de longe, paro o chi- 
nês Zhang Dugian, que chegou 
à sua cidade no final dos anos 
qo e lá viveu por algum tem- 
po sem deixar rastros. Zhang 
acumulava dois títulos, era do 
mesmo tempo um célebre pin 
tor eo muior falsário de pin- 
curas antigas chinesas. ) 
As alianças de Costa Neto 

têm à dutenticidade das pin- 
turas de Zhang é é bom lem- 

bror que ainda há quem pa- 

que bastante por elos, Pelo 
laudo do capitão, esse acerto 
tem um presente promissor, 
mas seu futuro é incerto. Ndo 

lhe faltam candidatos u mi- 
nistros, mas coisas estranhas 
acontecem nd sua máquina. 
Rolsongro elegeu-se por um 

partido, o quinto dé sua cor 
reira política, anunciou que 
criaria outro, não conseguiu, 
ciscou aqui é alie finalmen- 
te chegará ao PL, Três minis 
tros (Santos Cruz, Luiz Hen- 
rique Mandetta e Sergio Mo 
ro) tornaram-se adversários. 
O “Posto Ipiranga” de Paulo 
Guedes perdeu 21 integran- 
tes. Nem todos foram embo- 
ra porque estavam deéscon- 
fortúvels, mas todos senti- 

ram-se melhor. 
Num só dia, 35 servidores 

do Inep pediram o boné. Nou 
tro, 21 cientistas devolveram 
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os crachás da Ordem Nocio- 

nal do Mérito Cientifico. 
Baixas em quvérnos são col 

so da vido, mas o mandarina 

todo capitão tem um aspec- 
to inédito: ninguém feou me- 
nor saindo. (Noves fora Ricur 
do Salles e Ermesto Araújo.) 

O raciocínio inverso é dra- 

mútico, Paulo Guedes ficou 
menor. Essa perda de escala 
é mais significativo quando 
se sabe que ele acumulou mi- 
nistérios é instituições com 
voracidade é inexperiência 
jamais vistis. 
O general da reserva Augus: 

to Heleno classificou q meta 
morfose bolsonarista como 
parte do “show da politica”, 
desclassiheando muito mais 

o tipo de espetáculo em que se 
meteu, À política tem sempre 
ulgo de oi mas o do capi- 

tão tem a trovo dás velhari- 
us de má qualidade. 

| Dom, Ela Gaspar, fanio de Freitas | ses. Celso R. de Barros | TER. Joel Rda Fonseca | qua. Elo Gaspan | qui, Conrado H, Mandes |sEx Reinaldo Arevedo, Angela Alonso, Sino Almeida |sás. Demétrio Magnol 
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Senadores integrantes da CPI da Covid entregam relatório final da comissão ao procurador-geral da República, Augusto Áras Astenio Megesto -Ziowt 7l/Divulgação MPF 

PEC para rever atos de PGR pressiona 
Aras e provoca questionamentos 
CPI da Covid incluiu proposta em relatório; para especialistas, falta definir instância revisora 

Géssica Brandino 

MOGI DAS CRUZES (sp) Acusado 
de omissão diante de condu- 
tas do presidente Jair Bolso- 
naro na pandemia, O procu- 
radorgeral da República, Au- 
gusto Aras, inspirou uma PEC 
segundo a qual arquivamen- 
tos em ações penais determi- 
nados pelo PGR também de- 
vem estar sujeitos à revisões, 

O texto, proposto pela CPI 
da Covid do Senado, compõe 
o relatório final da comissão, 

apresentado no final de outu- 
bro, A justilicativa É evitar que 
pedidos de instauração de in- 
quéritos contra autoridades 
com foro, entre eles Bolsona- 
ro, sejam ignorados por Aras. 
Além da proposta de emen- 

da à Constituição, os senado- 
res sugerem ainda uma mo- 
dificação na Lei das CPIs, de 
1952, pará deixar claro que 0s 
mesmos prazos estabelecidos 
pelo Codigo de Processo Pe- 
nal para investigações sejam 
aplicados para a análise do 
relatório da comissão, O que 
permitiria caracterizar even- 
tual inércia do PGR. 

Aras recebeu o relatório um 
dia após o término da CPI, elo- 
giou o trabalho e se compro- 
meteu à dar a “agilidade ne- 
cessária” ao material, postu- 
raque agradouaos senadores. 
Porém, na primeira reuni- 

ão da Frente Parlamentar Ob- 

servatório da Pandemia, cria- 
da para acompanhar os des- 
dobramentos das investiga- 
ções, Foi levantada a hipótese 
de convocação do PGR, caso 
não haja manifestação sobre 
os indiciamentos propostos 
dentro do prazo de qo dias 

Ate momento, Aras deter 
minou apenas à abertura de 
um procedimento preliminar 
paraanálise dos documentos 
da CPI, a chamada notícia de 
fato, etapa que antecede o in- 
quérito e na qual não há no- 
vas investigações. 
Subprocuradores avaliam 

que esse sinal não é sulicien- 
te para mostrar que o PGR es- 
tá disposto a não se omitir, 
As proposições lepais feitas 

pela CPI, na análise de espe- 
cialistas ouvidos pela repor 
tagem, respondem à conjun- 
tura atual, em que não hou- 
verespostas efetivas do chefe 
do Mimistério Público a acusa- 
ções contra Bolsonaro. 

Tal antude também tem 
despertado manifestações de 
integrantes do STF (Supremo 
Tribunal Federal). 
A PEC sugerida pelos sena- 

dores insere na Constituição 
dispositivo determinando que, 
emações penais, ao ordenar o 
arquivamento do inquérito ou 
de outros elementos de inves- 
tigação, “o órgão ministerial, 
inclusive o chefe do Ministé- 
rio Público, comunicara à vi- 

tima, ao investigado e à auto- 
ridade policiale encaminhará 
os autos pará a instância da re- 

Desde que visão da instituição, parafins se o espírito 

aúltima de homologação”. | énão vamos 
palavra fique Presidente do movimen- deixar que 
dentro do to Ministério Público Demo-  aPGRtenha 
Ministério crático, o procurador de jus-  awltina 
Público, que tiçaaposentado Ricardo Pra- palavra, o 
do titular da  doafimmaquea práticadenão  queme causa 
ação penal,a submeter os arquivamentos estranheza é 
gente não vê sugeridos pelo PGR à revisão que a última 
problemaem é resultado da jurisprudên- palavra 
que os arqui- cia diante da lacuna existen- continuaria 
vamentos do — temalegislaçãosobreo tema. sendo dada 
PGR sejam Alterar isso seria possível pelo próprio 
submetidos tanto por uma mudança de Ministério 
aum órgão entendimento por parte do público, 

pevistonal, E 

o bdçal seria 

STF quanto por uma altera- 
ção na lei orgânica do Minis- 

Talvez fizesse 

mais sentido 
que fosse o tério Público, que seria mais — queoutro 
Conselho fácil de ser aprovada do que  grgão tivesse 
Superior [do | a PEC, que precisadoavalde esse poder 
Ministério 308 deputados e 49 senado- 
Público resemdoisturnosdevotação. Fábio Kerche 
Federal] Oempecilhonocasodeuma cientista 

alteração na lei complemen- poírico 
Ubiratan tar é queapropostateriaque especialista em 

Cazetta ser apresentada ao Legislati- Ministério 
presidenteda vopelo próprio PGR. Logo a Públicos 
ANPR PEC foi o caminho possivel professor da 
[Associação paraos senadores. Entretan- Um 
Nacional dos to. Prado aponta que, se o tex- (Universidade 

Procuradores to for aprovado tal como es- Federal do 

da República) tá nãoserá possivelcolocâ-lo Estado do Rio 
emprática de forma imediata. 
Aredação da proposta é cri 

ticada por não especificar qual 
seria a instância de revisão no 
caso do PGR. À outracritica é 
aconfusão que pode ser gera- 

de faneiro) 

da pelo texto, uma vez que já 
existem instâncias de revisão 
dentro do Ministério Público. 
Em ações penais, o promo- 

tor encaminha o pedido de ar 
quivamento 20 juiz €, Caso o 
magistrado discorde, ele po- 
de encaminhar ao procurador 
geral, que pode fazer a revi- 
são ou determinar outro pro- 
motor para o casó, diz Prado. 

Luiza Frischeisen, subpro- 
curadora-geral da República 
e número um na lista triplice 
da categoria para sucessão de 
Aras (ignorada por Bolsona- 
DO), Crescendo que de decor 

docomalei complementar do 
Ministério Público (75/1997), 
no Ministério Público Federal 
essa tarefa cabe às Câmaras de 
Coordenação e Revisão. 
Há ainda previsão para que 

o PGR seja investigado, ca- 
so cometa algum crime, pe- 
lo CSMPF (Conselho Superi- 
or do Ministério Público Fe- 
deral), que, na avaliação dos 
entrevistados, seria amelhor 
instância de revisão para as 
decisões do procurador-geral. 
Frischeisen afirma que as 

câmaras têm seus coordena- 
dores indicados pelo próprio 
PGR, enquanto o Conselho Su- 
perior é composto por merr- 
bros indicados pela cateporia 
e pelos procuradores-perais, O 
que indicaria maior indepen- 
dência em sua revisão. 

Para o procurador Ubiratam 

Caretta, presidente da ANPR 
(Associação Nacional dos Pro- 
curadores da República), a for 
ma como o tema lx MECA docudo 

pela PEC não incomoda, des- 
de que a revisão seja feita pe- 
lo próprio Ministério Público, 
“Desde que a última palavra 

fique dentro do Ministério Pú- 
bloco, que é o titular da ação 
penal, a gente não vê proble- 
ma em que os arquivamentos 
do PGR sejam submetidos a 
um órgão revisional. E o ide- 
al seria que fosse o Conselho 
Superior”, diz Cazetta. 
O cientista político Fábio 

Kerche, professor da UniBio 
(Universidade Federal do Es- 
tado do Rio de Janeiro) e espe- 
cialista em Ministério Públi- 
co, diz que a redação da pro- 
posta dá margem para que até 
mesmo ações pers possam 
ser arquivadas sem a partici- 
pação do Judiciário, o que ele 
aponta como problemático, 

“Se o espirito é não vamos 
deixar que o PGR tenha à úl- 
tima at avra, O que me causa 
estranheza é que aúltima pa- 
lavra continuaria sendo dada 
pelo próprio Ministério Publi- 
co. Talvez fizesse mais sentido 
que outro órgão tivesse esse 
poder” afirma Kerche. 
Embora o tema já tenha sido 

debatido internamente pelo 
Ministério Público, Frischei- 
senafirma que até a gestão de 
Raquel Dodge na Procurado- 
na-Geral não houve uma pro- 
posta no Legislativo questio- 
mando o poder do PGR e que 
essa é uma reação à conduta 
de Aras, Ao mesmo tempo, ela 
defende que o órgão resolva 
a questão, endo o STF 
“Me pareçe que a PEL cria 

um caminho de debate. Não 
adianta dizer que o Supremo 
vai devolver, porque isso tam- 
bémestã errado, porque o STF 
ficar fazendo investigação e 
cautelar é contra o sistema 
acusatório. Isso é outro sin- 
toma da doença. A PEC abrea 
possibilidade de discutir essa 
necessidade que surgiu dian- 
te desse contexto”, diz 
Kerche também não se re- 

corda de propostas de altera- 
cões legais nesse sentido, em- 
bora 0 exprocuradorgeral da 
República, Geraldo Brindetm, 
tenha tido postura semelhan- 
te na blindagem do presiden- 
te Fernando Henrique Cardo- 
so (PSDB), o que lhe rendeu o 
apelido de “engavetador-peral 
da República”. 
O que mudou é que desta 

vez, para além da postura do 
PGR, são as atitudes do presi- 
dente, que motivam a busca 
de outros remédios instituci- 
onais, diz ele, que alerta para 
orisco de fazer alterações de 
longo prazo por causa do che- 
te atual do Executivo. 
“Temos que reconhecer que 

tado esse debate de reformas 
institucionais no Ministério 
Público estão marcados pela 
conjuntura e, no caso do PGR, 
por ser o Bolsonaro” 
Para os especialistas, outro 

ponto fundamental seria re- 
ver a forma de indicação do 
PGR, o que diminuiria a influ- 
encia politica sobre o cargo. 
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orre Iris Rezende, 
governador de Goiás 
em dois mandatos 
Político de 87 anos, que tambem foi senador e prefeito de 
Goiania, estava internado desde agosto, apos sofrer AVC 

Uristina Camargo 

são rauLo Governador de col 

as em dois mandatos (1983- 
1yH6 E IgyiIigos) E político 

histórico, Iris Rezende (MDB) 
morreu no início da madru- 
gada desta terça-feira (9), aos 
&7 anos, no Hospital Vila No- 
va Star, em São Paulo. 

Ele estava em tratamento 

por causa de um AVC (aciden- 
te vascular cerebral) desde o 
dia 6 de agusto. No mesmo 
mês, foi transferido de Goia- 
nia para a capital paulista para 
ser tratado coma cardiologis- 
ta intensivista Ludhmila Hai- 
jar. No sábado (66) fol intuba- 
do por causa de uma infecção, 
O velório ocorreu no Palá: 

cio das Esmeraldas, em Gol- 

ânia, O corpo foi enterrado 
no cemitério Santana, tam- 

bém na capital de Gotás, no 
começo da noite desta terça, 
Advogado e agropecuaria 

ta, Rezende nasceu em Cris- 

tianópolis, cidade de 3.000 
habitantes ao lado da capital 
goiana e terra natal também 
da cantora Marilia Menionça, 
marta aos 26 anos emaciden- 
te de avião na sexta-feira (5). 

Ele começou a carreira po- 
lítica como vereador de Goi 
ânia, em 959. Foi prefeito da 
capital de 1966 à 1969, quan- 

ao E 

Po pulação aguarda a chegada do corpo de Iris Rezende no 
Palacio das Esmeraldas Aires Dont Poisarana/Apóscia O Glabo 

do tod cassado pela ditadura 
militar, de 2005 a 2010 (dois 
mandatos) e de 2017 à 2030, 
Além de governador, foi se- 

nador, deputado estadual e 
ministro nos governos Sar- 
ney (Agricultura) e Fernando 
Henrique Cardoso (Justiça). 
Em 2020, no final do quar 

to e último mandato como 
prefeito de Goiânia, O politi- 
coanunciou a aposentadoria 
da vida pública e se qusentou 
da campanha eleitoral. Ele ha- 
via sido eleito 51 anos depois 

de vencer pela primeira vez à 
disputa da prefeitura, 

Ele deixa a mulher, lris Ara- 
újo Rezende, e os filhos Cris- 
Gana, Ana Paula e Adriana. 
O governador de Goiás, Ro- 

naldo Caiado (DEM), decre- 
tou luto oficial pela morte do 
emedebista. “Debou um dos 
maiores legados na política 
do Brasil, disse. “Deixou es- 
cola, fez muitos discípulos, 
tem uma multidão de apaixo- 
nados que hoje sentem, cho- 
ram a sua partida” 

Uma das marcas de Rezende 
era a realização de mutindes 
para construção de casas po 
pulares, Calado lembrou dis- 
so ao falar sobre o legado do 
político, "Imaginem um go- 
vernante no começo da de- 
cada de 19gão construir mil ca- 
sas em apenas um dia!” disse, 
Em Goiânia, o prefeito Roge- 

roda Cruz (Republicanos) de- 
cretou ponto facultativo nes- 
ta terça para que os servidores 
municipais pudessem partici- 
par da despedida a Rezende 

“A história de Iris Rezende 
se contunde à própria histo- 
ria de Goiânia, cidade que o 
acolheu e o alçou a alguns 
dos maiores cargos políticos 
do Brasil, com defesa incisiva 
do desenvolvimento do Cen- 
tro-Deste, do estado de Gol 
às é da capital pojana”, disse. 
O ex-governador do Ceará, 

Ciro Gomes (PDT), lamentou 

amorte do golano. “Lamento 
muito otabecimento de Iris Re- 
zende, Fomos colegas góver 
nadores, ele em Goiás, euno 
Ceará. Tinha um grande espi- 
nto público e um amor verda- 
deiroao Brasile, especialmen- 
te, do povo gorano. Meus sen- 
timentos à familia e amigos: 
O ex-ministro da Fazendo 

Henrique Meirelles também 
se pronunciou “Gois chora a 
partida de um dos seus filhos 
Frans puma 1% li 5 Rezel lá O fi kl 

o homem dos mutirémes, Arre 
gaçou as mangas e mudou a 
lave do estado, Vai-se um pal, 
um mestre, um querido ami- 
go ec umlider Fica o legado de 
uma vida de paixão e luta pe- 
lo cidadão goiano” 
No Twitter, a senadora Si- 

mone Tebet (MDB-MS) ahr- 
mou que Iris Rezende era um 
emedebista histórico. “Verea- 
dor, prefeito, governador, de- 
putado, senador, ministro, 
amigo do meu pai. Atambém 
Íris, sua companheira de olha- 
res coincidentes, o meu abra 
co de conterrinea 
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Cabral recebe a 5º ordem de 

prisão após 5 anos detido 
FIO DEJANEIRO Perto decom- 
pletar cinco anos preso, 0 
ex-governador do Rio de Ja- 
neiro Sérgio Cabral teve de- 
cretada pela quinta vez sua 
prisão preventiva em razão 
da 37º denúncia aceita con- 
tra ele na Justiça. 
Na segunda-feira (8), 0 Or 

gão Especial do TJ-R] (Tribu- 
nal de Justiça do Rio de Ja- 
peiro) tornou o ex-governa- 
dor reu sob acusação de re- 
ceber propina para que uma 
empresa de segurança fosse 

COMP la paras EMEA FuO TO= 

forma do Maracaná, realiza- 
da entre 2010 E 2013. 
Além de aceitar a demún- 

cisoferecida pelo Ministério 
Público estadual, o TJ-R] de- 
feriu o pedido de prisão pre- 
ventiva contra 0 ex-pover 
nador. À Promotoria alegou 
que, solto, ele poderia inter- 
ferir nas investigações. 
A acusação foi oferecidaao 

Orgão Especial em razão do 
form especial do ex-procura- 
dor-geral do estado Cláudio 
Lopes, tambem réu na ação 
penal. Os desembargadores, 
porém, rejeitaram à prisão 
preventiva dele. À denúncia 
foi oferecida em 3019, mas le- 
vou dois anos para ser ana- 
lisada pelo Órpão Especial 
A defesa do ex-poverna- 

dor afirmou, em nota, que 
não há mais razão para de- 
creto de prisão e que vai re- 
correr ao ST] (Superior Tri- 
bunal de Justiça). 
“O pedido de prisão pre- 

ventiva foi feito em 2019 E 
tem como objeto fatos de 
2010 à 2012, 0 que afasta qual- 
quer motivação ou contem- 
poraneidade, requisitos exi- 
gidos pela Lei Processual, al- 
terada pela recente reforma, 
afirma a nota dos advogados 

Patricia Proetti, Daniel Bials- 
ki e Bruno Borragine. 
“Desproporcionalmente, 

a corte rejeitou o pedido de 
prisão preventiva contra O 
ex-procurador [Cláudio Lo- 
pes), alvo principal da inves- 
tigação e contra quem pesa- 
vam as acusações mais pra- 
ves, mas à determinou con- 
tra Sérgio Cabral, à quem são 
atribuídos fatos menos lesi- 
vos, apontou a defesa, 
O advogado José Carlos 

Túrtima, que defende Cláu: 
dio Lopes, afirmou que a pri- 
ao Cor A] EX ER=|o pá euro LI 

geral não foi aceita porque 
ele está há três anos solto é 
“provou que em liberdade 
não demonstra risco às in- 
vestigações”. Ele também 
nega as acusações e afirma 
não haver provas no autos 
que as comprovem. 

Cabral é atualmente o úuni- 
copobitico alvo de desdobra- 
mento da Lava jato preso. Ele 
foi detido preventivamente 
em 17 de novembro de 2516 
na Operação Calicute, quan- 
do já tinha contra ele dois 
mandados judiciais, um as 
sinado pelo ex-juiz Sérgio 
Moro, em Curitiba, e quiro, 

pro Mim celo Bretas, do Rio. 

Bretas expediu outra dr 
dem de prisão na Operação 
Eficiência, que descobriu 
contas no exterior do ex-po- 
vermador em nome de dolei- 
ros, À quarta prisão preven- 
tiva foi determinada em 2018 
pelo Órgão Especial em ou- 
tro processo que também 
envolve Clâudio Lopes, 
A Folha em agosto, Cabral 

se queixou da manutenção 
de sua prisão. Para sair da 
cadeia, ele precisa derrubar 
cada uma da is ordens de pri- 
são. Italo Nogueira 

Somos brasileiros. Somos globais. 

agropalma 
Somos da terra. Somos da indústria. 

Os frutos que colhemos e transformamos abastecem 

indústrias e enriquecem histórias, enquanto tornamos 

à palma brasileira sinônimo de preservação 

e de produção sustentável. 

Evoluímos nossa marca para potencializar o valor 

que a Agropalma gera para o futuro, para o mercado 

e para a sociedade. 
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Ode putado Jaime Naranjo, qued discursou por 15 horas no ple nário, fa pronuncia mento ce rcado por outros pa rlamentares da opasi ção Ravi Sompra/lhrge Cola /APR 

Câmara do Chile aprova pedido de 
impeachment do presidente Pifiera 
Senado decidirá futuro do político; 

Sylvia Colombo 

BuENos ames À Câmara dos 
Deputados do Chile aprovou, 
nesta terça-feira (gy), aabertu- 

ra de processo de impeach- 
ment contra o presidente Se- 
bastiân Pihera. A ação está i- 
gada à aparição do mandatá- 
rio nos chamados Pandora 
Papers, em um caso de pos- 
sivel conflito de interesses 
envolvendo à venda de uma 
empresa ligada a sua familia. 
Na votação, após uma ma- 

ratona de discursos, 78 depu- 
tados se posicionaram a fa- 
vor da abertura de processo, 
enquanto 67 foram contra e 
qse abstiveram. Eram neces: 
sários justamente 7Ã votos, 
Aprovadi na Câmara, O pe- 

dido de impeachment segue 
parao Senado, Pifera, que tem 
mandato até março de 2022 
— primeiro turno da elei- 
ção está marcado para o pró- 
ximo dia 21— só perde o pos: 
to caso o afastamento seja de- 
terminado pela câmara alta. 

Para isso, seriam necessá- 
rios votos de dois terços dos 
parlamentares, ou seja 29 dos 
43 senadores. Hoje, porém, 
a possibilidade de uma no- 
va derrota é pequena, já que, 
na Casa, à É povernis- 
ta tem maloria. Caso ele seja 
realmente levado a deixar o 
cargo, quem assume até o fim 
do mandato é Rodrigo Delga- 
do, hoje ministro do Interior, 

[à] presidente chilena, 
Sebastián Pihera, Citado nos 
Pandora Papers lnver fórmes/AER 

Pesquisa do Instituto Ípsos 
divulgada na última semana 
mostrou que 65% dos chile- 
nos se dizem favoráveis ao 
impeachment do presiden- 
te, De acordo com o relató- 
rio mais recente do Institu- 
to Cadem, Pihera tem 15% de 
aprovação popular —a rejei- 
ção tem impactado tambémo 
candidato governista à suces- 
são, Sebastián Sichel, hoeem 
quarto lugar nas pesquisas. 
A sessão na Câmara nesta 

segunda (8) foi marcada por 
grande esforço da oposição 
para esticar ao máximo as dis- 
cussões, Mais precisamente, 
até a madrugada desta terça 
Lss0 porque um parlamentar 
eniticoa Pifiera, Glorpio Jack 
Sar, CL Tipu Babi jLisd render e- 

PT celebra vitória de 
são rauLo Na contramão das 
principais democracias 0ci- 
dentais, o PT (Partido dos Tra- 
balhadores) divulgou nota na 
noite desta segunda-feira (8) 
saudando as eleições de facha- 
da na Nicarágua que conhr- 
maram a permanência do di- 
tador Daniel Ortega no poder. 
No texto, a legenda classih- 

cao pleito como “uma grande 
manifestação popular e demo- 
crática” e diz que o resultado 
confirma “o apoio da popula- 
cáoaum projeto político que 
tem como principal objetivo 
a construção de um pais so- 
cialmente justo e igualitário”. 
Ao lado da mulher, Rosa- 

rio Murilo, que ocupa o car 
go de vice, Ortega disputou o 
comando do pais contra cin- 
co outros candidatos —to- 
dos parte do teatro do pleito 
de fachada, já que são aliados 
do governo. Nos últimos seis 
meses, o regime prendeu ou- 
tros sete postulantes de opo- 
sição, acusados de lavagem 
de dinheiro e traição à pátria. 

Entre eles estão Cristiana 
Chamorro, filha da ex-presi- 
dente Violeta Chamorro, que 
derrotou Ortega em 1990: Mi- 

guel Mora, fundador do canal 
150% Notícias, desapropriado 
pelo regime; e 0 ex-embaixa- 
dor Arturo Cruz. Também es- 

pois de ter tido contato com 
uma pessoa infectada com 0 
CoODonavirus É su pod ETLA sei» 

u de Eat an 1d MANDE, 

Com votos contados um a 

um de ambos os lados, a pre- 
sença de jackson era conside- 
rada fundamental pela opo- 
sição. Como parte da estra- 
tégia, o socialista Jaime Na- 
ranjo chegou ao Congresso 
na manhã de segunda carre- 
gando uma pastã com L3co 
folhas de papel. Ele discur- 
sou por 15 horas, fazendo 
pausas apenas para ir ao ha- 
nheiro, de forma a prolongar 
asessão e permitir à presen- 
ça do colega quarentenado 

O texto acusatório aprovado 
na Câmara, apresentado pela 
oposição emoutubro, trata da 
“votação do princípio de pro- 
bidade e do comprometimen- 
to grave da honra da nação” 
O processo contra Pinera 

teve início depois da divulga- 
ção dos Pandora Papers. Ain- 
vestigação jornalística, capi- 
taneada pelo ICI] (Consórcio 
Internacional de Jornalistas 
Investigativos), revelou que 
omandatário teria realizado 
uma operação com potenci- 
al conflito de interesses en- 
volvendo uma conta ofishore 
nas Ilhas Virgens Britânicas. 
Avenda da mineradora Do- 

minga, que pertencia à fami- 
ba do atual chefe do Executi- 
vo, foi fechada em 2010, ano 
em que Pinera também ocu- 

Ortega em 
tão detidos outros 32 politi- 
cos opositores e mais de cem 
sindicalistas, jornalistas e ati- 
vistas de direitos humanos. 

O pleito também não con- 
tou com observadores inter 
nacionais, que, na visão da 
justiça local, alinhada ao re- 
gime, poderiam intervir no 
processo. Poucos jornalistas 
estrangeiros puderam entrar 
no pais, é veiculos indepen- 
dentes locais, a exemplo do 
site El Confidencial, impe- 
didos de operar nos últimos 
meses, noticiaram sobre o 
pleito a partir da Costa Rica. 
O PT nanota, destacou que 

a vitória de Ortega ocorreu 

pava à Presidência do Chile 
Segundo a apuração, o com 
prador, amigo próximo do 
político, extglu que não fos- 
se criada uma área ambiental) 
na zona de operação da em- 
presa, o que atrapalharia a ex 
ploração de minério na região. 

A transação, que movimen- 
tou USS 152 milhões (R$ 858 
milhões), seria dividida em 
três parcelas, sendo que a 
última apenas seria libera- 
da caso não fosse estabeleci- 
da a área de proteção, reque- 
rida por ativistas. Na época, 
o governo acabou não deli- 
mitando a área como zona 
verde, E O pagamento, por 
tanto, teria Edo conhrmado 
O Ministério Público clhile- 
no cum br 4! LTIVES A] pich CASO, 

O mandatário apresentou 
sua defesa por escrito, na se 

mana passada, ma qual afir 
mou que entregou seus ne- 
gócios à um fideicomisso em 
2009. Na realidade, Pinera foi 
dissociando-se de algumas de 
suas empresas só depois de 
criticas e acusações reveladas 
pela imprensa a partir do iní- 
cio de seu primeiro mandato 
Ainda assim, o presiden- 

te afirma que o caso revela 
do pelos Pandora Papers não 
está entre eles. À concretiza 
ção da venda da minerado- 
ra, porém, segundo a inves 
tpação jornalística, DODtreu 
nove meses depois da posse. 
A sessão desta segunda co 

sessão teve deputado discursando por mais de 15 horas 

Ministro da Defesa 
do Peru se demite 
após denúncias 

€ governo do presidente 
Pedro Castilho no Peru 
em crise constarte desde 
QUE assumiu, assistiu à 
saida de mais um ministro 
nesta segunda-feira (B). O 
titular da pasta de Defesa, 
Walter Ayala, apresentou 
sua FenÚncia após virem 
a publico informações 
de que ele tera buscado 
promoções para militares 
próxirnos ao chefe de 
Estado Castillo ainda 
ndo confirmou se aceita 
a renuncia. Caso 0 faça, O 
exjuiz Ávala se tornara O 
DEcimo miristro trocado 

Em pouco mais de tres 

meses de governo -ele 
tomou posse em julho. Na 
quinta (4), o Congresso 
aprovou a segunda 
configuração do ministênio 
do presidente esquerdista. 
€ novo capitulo da crise no 
povermo teve início após 
o presidente cemitir os 
comandantes do Exercito, 
general Jose Vizcarra, 
e da Força Áerea, Jorpe 
Chaparro. Os dois disseram, 

posteriormente, quê 
Foram pressionados para 
promover Ce maneira 

imegular algumas figuras 

das Forças Armadas, 
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Atuando como 
presidente, [Pinera] 
beneficiou a ele 
e a sua família de 

forma direta, com 

as informações 

que tinha no 
exercicio do cargo 

Jaime Haranjo 

deputado do Partido Socialista 

(oposição). em discurso no 

Congrésso chileno 

meçou às 12h, com a leitura 
da peça acusatória, de qu pá- 
ginas, Na sequência, come- 
cou à longa fala de Naranjo, 
que enfileirou argumentos 
pró-impeachment —de im- 
pactos no meio ambiente en- 
volvendo a operação da mine- 
radora ate pontos técnicos da 
Constituição sobre o impe- 
dimento de um presidente 
e ouso de contas ofishore, 

“Atuando como presiden- 
te, [Pihera/ beneficiou a ele 
e a sum familia de forma dire- 
ta, com as informações que ti- 
nha no exercicio do cárpo, E 
continuou negociando e fez 
subir o preço da Dominga”, 
disse o deputado. Por várias 
vezes ele citou que o Chile de- 
veria “pór fim à impunidade”, 
Nem Pinera nem seus apoir- 

adores no Congresso fizeram 
questionamentos à estratégia 
da oposição. Segundo os de- 
tensores do presidente, co- 
mo a causa discutida não tem 
mérito, apresentar um recur- 
so seria reconhecer esse pon- 

« “Nossa defesa é contra à 
questão de fundo, a falta de 
mérito da acusação” disse 
o advogado Jorge Gálvez. 
O representante do chefe de 

Estado também discursou por 
um longo periodo, estican- 
do à sessão cm mis 5 horas 
e qo minutos. O principal ar 
gumento do advogado toi que 
não havia crimes constitucio- 
nais claros contra Pihera e que 
as acusações eram políticas, 
como intuito de desacreditá- 
ho perante a opinião pública. 
“Buscam à desqualificação 

da trajetória de Pinera, por- 
que não encontram atos da 
administração do presidente 
para qualific ar os crimes dos 
quais ele é acusado”, disse. 
Giorgio Jackson, ao final, 

teve tempo de deixar a qua- 
rentena, viajar à Valparaiso 
(onde fica o Congresso chile- 
no), abraçar Naranjo e votar 
a favor do impeachment, 

Além do episódio ligado sos 
'andora Papers, que deu ori- 

Ee Mm dd sei Processo de LET = 

peachment, Pera entren- 
ta desgastes de imagem poi 
causa da Assembleia Consti- 
tuinte, formada após grandes 
protestos que incendiaram 
o pais em 2219, e por atritos 
com os povos mapuches, 
No mês passado, ele anun- 

ciou a militarização de qua- 
tro zonas em regiões habita- 
das por esses indigenas depois 
que, em um protesto desses 
povos na capital, uma mulher 
foi morta em embate com os 
policiais, Parlamentares da 
Constituinte pediram uma 
investigação sobre possiveis 
abusos cometidos pelas ELHP= 

cas de segurança chilenas. 

eleição de fachada na Nicarágua 
“apesar das diversas tenta- 
tivas de desestabilização do 
governo e do bloqueio inter 
nacional contra a Nicarágua 
e seu atual governo”. O texto 
É assinado por Romenio Pe- 
reira, secretário de Relações 
Internacionais da le genda. 
Av assumir, O presidente 

dos EUA, Joe Biden, mante- 
ve sanções impostas por seu 
antecessor, Donald Trump, 
que incluem multas e impedi- 
mento de entrada no pais de 
altos funcionários do regime. 
Após a reeleição, o demo- 

carata chamou o pleito de 
Manágua de farsa e afirmou 
que seu governo e à comu- 

nidade internacional devem 
usar “ferramentas diplomá- 
ticas e econômicas” para au- 
xiliar os nicaraguenses e res- 
ponsabilizar Ortega e Murilho. 
Em um primeiro posicio- 

namento sobre à ditadura, 
feito em agosto deste ano, 
o ex-presidente Lula defen- 
deu uma trocá no comando 
do pais. Em entrevista a uma 
TV mexicana, o petista disse 
que “na Nicarágua, seria bom 
ter alternância de poder”. 

Ele também aconselhou Or 
tega, à “não abrir mão” da de- 
mócracia. “Se eu pudesse dar 
um conselho aó Daniel Orte- 
ga, daria a ele e a qualquer ou- 

tro presidente. Não abra mão 
da democracia. Não deixe de 
defender a liberdade de im- 
prensa, de comunicação, de 
expressão, porque isso éo que 
favorece a democracia”, disse 
à jornalista Sabrina Berman, 
do Canal Onze do México. 

Indagado pela jornalista me- 
xicana sobre à que achava da 
Nicarágua, “um modelo de es- 
querda que arrasa a democra- 
cia”, segundo ela, Lula respon- 
deu “Faz dez anos que não te- 
nho contato coma Nicarágua, 
não sei muito bem o que es- 
tá acontecendo lã. Mas tenho 
informações de que as coisas 
não andam nada bem por lã”. 
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Programa Top Broker valoriza 
corretores e proporciona 
ganhos exclusivos 

Loft amplia vantagens 

para corretores parceiros 

que se desafiam e 

oferecem uma experiência 

encantadora aos clientes 

Programa Top Bruker 

da Dal. aque revelia = 

numa ce ie pondo friseahyj= 

Nárnia ne sem lançamento cs 

dono, e rilri agora ma dino Clapo 

de atpliação de vagens pura 

os corretores parcelros da cm 

presa, Top Brokcor é uia pry- 

Csbomal qualificado cque [uz q 

intermecilação core compra- 

dare vendedor de vm mec] e 

Lradas forr do megiicio er unia 

cxperência ágil e encantadora 

pará as dias partes 

“Por meio desse programa. 

buscamos valorizar a profis= 

são do corrétor” explica Marie 

Adbisenr, Coremas a dis Pri= 

grama Top Broker da Loll, que 

atende Lrés cllados: São Panho 

(ah), ho de Jumeleo (RJ) e Belo 

Horkeonto (MMS). 6 aque É essa 
velenrienção pus prathca? Sie três 
pilares de sustentação do pros 

geraria aque decugrotisdonad a corredea 

dia corretor, 

1 Ciombasão mais COMmpe- 

ditiva dia ie resido: qu'b da ns 

missão, contato de potenciais 

compradores delentes ue 

agenda visita diretomente pelo 

site da Loft são atendidos por 

Top Brokers) e ajuda de custo 

ne nal RS qo em SP RS q boa 

no Bjo RS 400 ME. 

S Tecnologia: 04 Top Broker 

Lem aero a mina Ferramenta de 

gestão e proa seitas di- 

gbtalano nte ds visitas pe alizadas, 
magicas qaroprintas, infor- 

mações e preferências de sets 
clendes, além o status de paga- 

mento de cotiasões e Lacnlnéii 

agente di bolos ds apurtunentos 

Matados na plataformas ala Lift 

a nforindções sobre do int T= 

cado inmoliliário, ferramentas 

que mantém os Top Beokers 

aprimorados e ambenados com 

as ultimas novidades do mer- 

cado de imóveis: são disqoni= 

hilizados materiais e acesso à 

Lreinamentos sobre tecnicas de 

vendas, sobre as Lemdencias do 

mercado fomobiliirio e preco mens 

da Loft o sado Corróto célula 

haras nela espe bieeiy as che magra = 

de pera Cras quiabsaguee dliiy alas 

cota quai perto iii [h aguia 

mento de visitas. 

Mem cla apa de custo, dr 

Top Broker tambem recebe à 
Auxílio Memi=Eslar, ums valod 

dispode) óbe use Mp qqr coait= 
Lão jire-pagio para compras de 

apiolpuer alice sa (uia apretins 

alimme mbácio) 

“Smloesionaos aguia nas prado 

prevcupação dos corretores é a 

previsihibhade dias gumes ape- 

pas recebo se fechar vendas, À 

ajuda de custo mensal fis comi 

que o corretor possa de sepvol- 

ver as sis atividades de forma 

mais serena, com maior Lran- 

aguuilicdaçõo”, lis Mario Algguesetar 

sobre as vantagens. 

Para ser um coniv bolado par 

o prograima Top Broker o cor= 

eetor parceiro da Lol precisa 

segule lg cequinitos; sor 

poa fine gentis, Eslar 

come e redeno jue mdo amiva tio 

rech (Ongselho Meghonal ale 

Corretores de lusóve is), querer 

oferecer a melhor expor toi 

de compra e venda e ser olhce- 

cado polo cliente; alem edisao, di 

Luft dá prioridade aos corre- 

lotes cadastrados que fecham 

vendas com clientes próprios. 

ou seja, compradores que eles 

tenha trazido para a platafor= 

mada Lodi 

tunes che oe Dime raio To 

Broker, o corretor pode ser um 

parceiro da Lodi. temido ho sento 

próprios clientes, apresentando 
vas au prrnirtoa meras Dksdanchias quam pilit= 

Lafeeinima. Musa elfo, de corres 

tor recebe Ros de comibasão pas 

velo para clhembes puros é 

Zoo de comissão para veta de 

aguirtammeatos jrlicados, Mura 

sequência malural baseada cm 

hiomis exemplos, é Loft raia 

qa me ritos do corre bor parceiro e 

q convida para apresentar tais 

detalhes do programa. Caso ele 

tenha o perfil, passa a fazer parte 

do Programa Top Broker ea mti- 

froir das vantagens oferecidas 

“Eaque a Lol bem cotro abije= 

Ric mese progra é me ke jean 

aee lhores correlopes parceltus 

para propocelonar a mello ex 

perbéncia de compra e venda di 

item pos, delime Miro Almas tar 

TOP BROKER 
Programa garante melhor 
retorno Financeiro, 

previsibilidade e outras 
vantagens dos Corretores 

intggens exclui 

Chase rtar 

trabalha 

Demonstrar 
histórico de 

vendas; à Lot 
dá preferência 

para corretores 

que já realizaram 

vendas com 
clientes próprios 

Querer 
olnrecor 
à melhor 

txperiência 

de compra é 
venda e ser 

obcecado 
pelo cliente 

* Comtnto de potenciais 

clentes compradores 

* Ferramentas tecnológicas 

para melhor eficiência 

* Comesão 

atrativa de SU 

* Ajuda de custo mental & 

ando bem=estar compatiimvos 

- Atendimento especiabrado & 

EXCÍLSÍVO Para QE CONEtones 

5 

Ri 
do ganho 

mbdio m dresa! 

do coretor Top 
Broker 

4,5 
apartamentos 
em média, foram 

vendidos por 

Top Brokers no 

último trimostro 

estão na lalza che 

36 a 55 anos 

Acesse a página do 

Programa Top Brokers em 

matoftcórm br/top-bagio 

du aponte a câmera do sou 

colular para o GR Code acima 

Modelos de 

negócio ágeis 

e tecnológicos 
são diferenciais 

da Loft 

Alar tecnologia e acolhimento 

para oferecer uma melhor expe- 

riaicia na compra de om jrivel. 

Cheese sa criação cmi sen, she 

do objetivo eloa cla startegi Lol, 

polaBadearania druid agua cuifRias 

proceso be cogita que gordo = 

au a cornpra e venda de inmvels 

deeobesatino ade sapuurtameios perd= 
adendo) e tiormasinra cesta cenas irinls 

aten e peranee rea pus co cMento, 

Toda compra o venda de apar= 

Tontrtisiabias mu paladares alia End e 

vemvelgddda por to correlar, é pi 

ele num corre tur purcelro= aque lr 

some chentes próprios =, seja ele 

ga Top Braber = utrmetor puroeiro 

que mende clientes que cluegam 

diretamente pela plataforma di 

Loft. AMém da interimeiação para 

compra ce ves, a Lot também 

vterece serviços de financkinento 

ecródio com garamtév de jnirvel 

4 Lol jane seita cbod primei 

de megúcio para clientes de Erés 

geramides metrópoles hraldedrni, 
“ado Paiao, Medir ade Janeiro e Belo 

Enrico, Mo puirdanvetmo minado do, mucy 

vs guerra echo place, chsqreálsiti= 

eo nao papa ferro Decorar cus: 

puseihálita nes corretores inferime- 

arena goals o melhor cs compra- 

dores e verealedores que lumibem 

desfrutam de ferramentas que [a- 

ciliar secs fortuito No seguia, 

a Lol entra como compradora e 

pesseaa juridica tro me ide do caso Lua 

cliente tento interesse pela venia 

de denied à cmmpresa. 

Dara coma a cumiguea de mm 

apuriamento, a Ladt apresen 

Lia checo propos Corea tutto paeçãr 

Tunnel, prpo e intre gado tinta 

Megudabes focada, Na secuêncis, 

presta a asseio Juguobaihigoria 
puro agilizar a vetida, à jomlirmci- 

aa bramaderóneda, a Lol renlhza o 

regularização da doce nlação 

Lvao seja licensed, 

Per imiedo do ade vor dali coma, 

br, acessado por reis de 4 emilio 

de pessõas por mes. o cliente que 

luisca mu novo lar peroche o d- 

feróncial do serviço prestado pel 

Lott Cada amincio de apartamento 

é tratado comi alenção Lica comi 

Foste che cqusaliadadhe prrvdiss initial e 

uma divulgação jntonmdficacda por 

dndinckos é parcerias comi brvolii= 

lnias é cortélores: Mao mile se cite 

cutitra lida a apra peles eles Dinclria qu 

abre des Erê adeldes de a do 

abit dade bit Dado 

Corretora Top Broker de São Paulo muda de vida em 3 meses 
“Em Lrês meses como Top 

Broker cu já tenho ganbos que 

não teria com um ano inteiro 

trabalhando no mercado tradi- 

cional” É assim que a corretora 

Carolina Nogueira. 44 anús. de= 

line sua ajnda breve experiên- 

ciacomo Top Broker parceira da 

Lol. apesar de estar há 0 dos 

neste segmento do mercado de 

Lralhalho, 

Em São Paulo, cidade onde 

Carolina afua o Pop Broker re- 

cebeda Lol uma afiúda de custo 

mensal de R$ 3a00., além de qu 

de comissão das vendas. Tám- 

bém possui auxilio bem-estar 

cm forma de mao cartão conicrê- 

ditos. Outra facilidade é peceher 

contatos de clientes interessa 

des em realizar a compra de um 

apartamento. À Loft oferece do 

profissional mma visita já agen- 

dada. bem diferente do mercado 

Lradicional em que o corretor 

q desgasta lazendo inúmeras 

ligações Lelefúnicas diárias para 

conse goir um apendamento. 

“Eu trabalhava como gereti- 

Le de unidade de uma franquia. 

mas não estava mais contente 

como método de trabalho, dstá- 

va melinhe, a ponto de desistir 

do tradicional. Já tinha recebido. 

ve acelado, ma proposta de oi- 

trsempresa nas al minha irmã 

gue freio para o Programa Top 

Broker. Quando some das van- 

tagens, não pensei dias vezes 

em aceitar” conta Carolina, 

A Loft tançoo v Top Broker 

co org é. lúga nos primeiros 5 

meses, vs corretotes recelmrani 

AS 5 milhões em comissiese R$ 

sro mil em premiações. 

A otimização que à lecoo- 

higia da Loft tras para à nego- 

viação facilita o dia a lia do Top 
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Broker, ue também conta comi 

o Abdo Corretor”, ama ferramen- 

la inLeraa cm que úma equipe 

atende exclusivamente os cor 

retores. As dúvidas são sempre 

esclarecidas logo no prifttéiro 

atendimento so cliente. 

“Temos uma agenda pro- 

gramáda. com Mexibilidade 

pars atender todos os clientes, 

nos horários que cles preci- 

sam. E sempre que você liver 

viana divida. ndo souber con 

proceder, à Loft tem proflasio- 

nais para dar lodo à xuporie 

para a gente sobre o imúvel. 

financiamento etc. Por isso, o 

peimordial é o novo corretor 

ter vontade de realizar o sonho 

do chente. porque. em conira- 

partida, vai realizar o próprio 

sonho. vai ter seu ganho finan- 

celro" é a dica que Carolina dá 

para os futuros Top Brokers. 
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Polônia e Belarus deslocam 
tropas na crise dos refugiados 
Tensão entre rivais escala, e premiê polonês acusa Putin de estar por tras de ação 

Em agosto do ano passa- 
do, Lukachenko venceu mais 
uma eleição de fachada, mas 
enfrentou grandes protestos 
de rua. Ato continuo, endu- 
receu o regime e promoveu 
uma dura perseguição aos ri- 
vais condenada no Ocidente, 

Por outro lado, interessado 
em manter o aliado sob sua 
órbita, o Kremlin deu apoio 
ao ditador, que está no po- 
der desde 1994. Mais que isso, 
acentuou a cooperação mili- 
tarcom exercicios conjuntos 
é o processo de integração 
politico-econômica do cha- 
mado Estado da União entre 
os dois países, uma propos- 
ta que remonta ao ano 2000. 

Polônia e Lituânia fecha- 
ram suas fronteiras para às 
imigrantes. Na segunda-fei- 
ra, forças de Varsóvia tive- 
ram de conter uma tentati- 
va de invasão e, de acordo 
como Ministério do Interior 
do país, 20 mil soldados fo- 
ram posicionados na região, 
O Kremlin não comentou 

ainda a acusação do premié 
polonês, mas seu Ministé- 
rio das Relações Exteriores 
afirmou que o Ocidente é O 
culpado pela crise, já que fo- 
ramintervenções externas no 
Oriente Médio que geraram 

Igor Gielow 

são pauLo A crise dosrefugia- 
dos entre Belarus e Polônia es- 
calou nesta terça (9), gerando 
uma troca de acusações que 
ameaça colocar Irente a frente 
air ao aliado da Rússia de 

adimir Putin e um dos mais 
agressivos membros da Otan 
(aliança militar ocidental), 
Ambos os países desloca- 

ram tropas para as frontei- 
ras. Minsk afirmou que irá ré- 
apir a quaisquer provocações, 
enquanto Varsóvia voltou a 
acusar a ditadura de Alek- 
sandr Lukachenko de usar os 
refugiados como instrumen- 
to de pressão sobre seu pais. 
Mais: 0 premiê polones, Ma- 

teusz Morawiecki, acusou di- 
retamente o presidente rus- 
so pela crise. “Lukachenho 
É o executor deste ataque, 
mas ele é organizado de Mos- 
cou, quem o orquestra é Pu: 
vino afirmou no Parlamento 
O presidente russo e seu 

colega belarusso haviam dis- 
cutido 0 assunto ao telefone, 
A confusão começou em 

meados deste ano, com um 
grande fluxo de refugiados, a 
maioria de paises do Oriente 
Médio como o Iraque, sendo 
concentrados por autorida- 
des da Belarus junto às fron-. guerras e fluxo de refugiados. 
teiras da Polônia e da Lituânia. “E inadmissível [a União 
AVE (União Europeia) diz 

que o movimento foi força- 
do por Minsk como forma de 
retaliação pelas sanções apli- 
cadas pelo bloco devido à re- 
pressão à oposição belarussa, 

Europeia) usar padrões dife- 
rentes para a Polônia” disse 
o chanceler Serguei Lavrov. 
“Mestabilidade e aseguran- 

code toda a UE está em jogo”, 
afirmara antes Moradeci 

À Polônia estima em até 15 
mil o número de refugiados 
no pais vizinho, estando ao 
menos 4.000 deles concentra- 
dos num campo em Kuznica, 

Jão Ministério da Defesa de 
Belarus afirmou que à Polô- 
mia violou acordos bilaterais 
de segurança, *Nús gosturia- 
mos de alertar olado polonês 
contra qualquer provocação”, 
afirmou o órgão, em nota. 

Fronteira da Belarus 
com a UE 

— Frontera da UE 
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Alem daescaramuça pontu- 
al devido à repressão promovi- 
da por Lukachenko, a questão 
de fundo real é o antagonis- 
mo entre os europeus e Putin. 
A Polônia é um dos mem: 

bros da Otan e da União Eu: 
ropeia mais vocais tm suas 
queixas contra o Kremlin, ali- 
mentando uma amarga riva- 
lidade que remonta do pas 
sado em que o pais foi usado 
como tampão tanto do Im- 
pério Russo quanto da União 
Soviética ante o continente. 

fá os russos acusam Os po- 
loneses de paranoia ao estilo 
Guerra Fria, além de apontar 
agrande militarização do pa- 
is. Entre os qo membros da 
Otan, à Polônia é o sétimo 
que mais gasta com defesa, 
em proporção a seu Produto 
Interno Bruto: em 2c21, apli- 
cou 2,1% dele no setor, acima 
dameta da aliança, de 2%, algo 
que só dez integrantes fazem. 
gi tora as autoridades 

se digladiam, o drama huma- 
no continua na terra ce mim- 
guém ocupada pelos refugi- 
ados entre as forças de am- 
bos os paises. Há relatos de 
falta de comida e imagens 
em redes sociais de fogueiras 
e acampamentos improvisa- 
dos ao longo da fronteira. 
O duro frio da região prome- 

te um invemo de sofrimento 
para os refugiados, que se- 
gundo as autoridades euro- 
peias foram atraídos de pro- 
púsito à Belarus —que nega, 
dizendo que os imigrantes 
estão legalmente no pais. 

PROTESTO CONTRA RESTRIÇÕES E OBRIGATORIEDADE DA VACINA REÚNE 3.000 NA NOVA ZELÂNDIA 
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O Parlamento da Nova Zelândia reforçou medidas de segurança em sua sede nesta terça-feira (9) devido a um protesto contra 
as restrições para conter 0 avanço do coronavirus e a obngatoriedade da vacina para alguns setores. Com cerca de 8.000 casos 
de Covid e 32 mortes registrados desde o início da pandemia, o país vive alta de casos desde setembro meltanasiarr 

TODA MÍDIA 

Jair Bolsonaro entrou na lista 

de 'democratas' de Joe Biden 

O site Politico, de Washing- 
ton, hoje controlado por um 
grupo alemão de mídia, ob- 
teve a lista dos governos a se- 
rem convidados para a Cúpula 

| Nelson de Sú 
nelson sadigrupolalha combo 

de que o encontro vai passar 
ao largo, por exemplo, dos 
regimes que “estão mostran- 
do regressão” democrática. 
A Reuters, que confirmou 

da Democracia de joe Biden. arelação de paises divulgada 
O brasileiro Jair Bolsonaro pelo Politico, reportou que à 

é um dos nomes para o en- “Lista de convidados proble- 
contro que deve reunir cerca 
de cem governantes nos dias 
ge 10 de dezembro —e não 
será mais, como projetado 
inicialmente, presencial, Ca- 
da um terá “só uns poucos mi- 
nutos para falar” por vídeo. 
O Político ouve de um aca- 

demico americano a critica 

mática lança uma sombra 
sobre o impacto” da cúpula. 
A agência contrasta à pre- 

sença de Israel e Iraque com 
a ausência da Turquia, O 
convite a Polônia e Filipinas 
com a omissão da Tallândia, 
Eouve de atmastas que “o in- 

gresso para paises com histó- 

nico problemático de direitos 
humanos ergue dúvida sobre 
a credibilidade do evento”, 
Muitos na lista nem podem 

ser descritos como democra- 
cias, caso do Congo, diz o site 
republicano (antiTrump) The 
Bulwark, vendo “considera- 
ções peoestratégicas que di- 
luem a mistura democrática”. 
O site questiona o porquê 

da cúpula, se ela tor “ape- 
nas uma reunião de paises- 
de-que-a-América-precisa, 
sem nenhum outro critério”. 

ALIANÇA CONTRA ACHINA Além 
da lista, o Político teve aces- 
so à proposta que Biden deve 
levar à cúpula, de criar uma 
Aliança para o Futuro da In- 
ternet, que deixa claro seu al- 

vo: "A formação desta Alian- 
ça é resposta ao surgimento 
de uma visão alternativa da 
internet como ferramenta 
de controle estatal promovi- 
da por potências autoritári- 
as como a China e a Rússia”, 

GUERRA TECNOLÓGICA A Caixin 
destaca que a TSMC, pipante 
de chips sediada em Tarwan, 
“garante a confidencialidade 
dos clientes ao enviar dados 
para Washington”, que havia 
cobrado sua cadeia de su- 
primentos, com ameaças. À 
TSML não teria cedido infor 
mações sobre empresas chi- 
nesas. Já outras publicações, 
como o Beijing Shanp Bao, 
enfatizam que o governo tai- 
wanês permitiu a “extorsão”. 
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Paquistão impede 
afegãos com visto de 
viajar para o Brasil 
Flávia Mantovani 

são PauLO Dezenas de afe- 
gãos que fugiram do Talibã e 
buscam refúgio no Brasil es- 
tãosendo barrados pelo Pa- 
quistão, sem conseguir vigar, 
mesmo tendo visto humani- 
tário emitido pelo Itamara- 
ty, passágem aérea e o teste 
PCR negativo de Covid-ig 
exigido para o embarque 
Como o Brasil não tem 

representação diplomática 
no Aleganistão, aqueles que 
querem solicitar o do cumen- 
to precisam passar por en- 
trevista nas embaixadas de 
paises vizinhos, incluindo a 
que fica na capital paquista- 
nesa, Islamabad — que tem 
sido o principal ponto de so- 
licitação do visto brasileiro. 

Para chegar até lã, os afe- 
gãos são obrigados a enfren- 
tar uma viagem perigosa, 
que envolve o risco de se- 
rem capturados por talibãs 
e a exigência de pagamento 
de propina —com altos va- 
lores em dúlares— na fron- 
teira, segundo relatos. Mul- 
tos deles não conseguiramo 
visto necessário para entrar 
no Paquistão e atravessaram 
a fronteira irregularmente, 
como é comum em crises 
humanitárias desse tipo, 

Só que O governo paquis- 
tanês exige um visto de sai- 
da das pessoas que vão via- 
jar paraoutros países eo do- 
cumento só é concedido pa- 
ra quem entrou legalmente. 

Até agora, diante da situa- 
ção decrise, Islamabad esta- 
va aceitando as listas envia- 
das pela embaixada brasi- 
leira com nomes de pessoas 
que tinham sido aprovadas 
no processo de obtenção do 
visto humanitário — que en- 
volve preencher um forrmulá- 
rio, enviar documentação é 
passar por entrevista presen- 
cial, entre outros trâmites. 
Nesta semana, porém, a 

política paquistanesa mu- 
dou, e dezenas de afegãos es- 
tão sendo barrados no aero- 
porto, sem conseguir viajar 
para o Brasil. Muitos perten- 
cem a grupos acompanha- 
dos por ONGs brasileiras, 
que têm montado operações 
de resgate de mulheres, ati- 
vistas de direitos humanos e 
minorias que são alvo prefe- 
rencial do Talibã, Outros via- 
jam sozinhos ou com familia- 
res, alguns deles para encon: 
trar parentes que já vivem 
como refugiados no país, 
O Paquistão já havia avisa- 

do que apertaria o cerco con- 
tra afegãos que entrassem 
de forma irregular no pais. 
Um comunicado da embai- 
xada brasileira em Islama- 
bad circulou entre ONGs e 
outros grupos de resgate 
informando que, a partir 
de 5 de novembro, o gover- 
no local reverteria a politr- 
ca adotada anteriormente e 
não legalizaria mais afegãos 
que cruzaram irregularmen- 
te à fronteira nem permito 
ria que eles embarcassem 

em voos, mesmo com no- 
taverbal (uma carta oficial) 
de embaixada estrangeira. 
“Segundo o representan- 

te da Crisis Management 
Unit [unidade de gerenci- 
amento dé crise] da chan- 
celaria paquistanesa, à mu- 
dança se justifica pelo mú- 
mero excessivo de pessoas 
que violam as leis paquista- 
nesas imigrando ilegalmente 
“ pela necessidade de coi- 
bir essa prática”, diz a nota, 
O texto afirma ainda que, 

pela nova determinação, 05 
embaixadas deveriam envi- 
ar até o dia 5 uma lista con- 
solidada de pessoas que F- 
zeram travessia irregular e 
que receberam ou receberão 
visto humanitário, podendo 
ser entrevistadas pelo Minis- 
tério do Interior e liberadas 
para deixar o pais. Às demais 
ficariam sujeitas a deporta- 
ção, caso descobertas. 
A missão diplomática bra- 

siteira fez uma lista que con- 
tinha de 500 a boo nomes. Na 
terça (9), porém, uma auto- 
vidade do Ministério das Re- 
lações Exteriores paquista- 
nés comunicou que não de- 
portaria as pessoas da lista, 
mas também não daria a elas 
visto de saída, segundo fon- 
tes do Itamaraty que deram 
entrevista sem se identificar. 

Esses afegãos estão, por 
tanto, em um limbo: sem sa- 
ber se e quando conseguirão 
embarcar para o Brasil, tam- 
pouco podem voltar para seu 
pais de origem ou sair do 
Paquistão. Alguns tememser 
alvo de retaliação de talibãs 
que vivem em Islamabad. 
A Folha questionou a em- 

baixada do Paquistão no Bra- 
sil sobre à situação dessas 
pessoas, mas não recebeu 
resposta até à noite de terça. 
O governo brasileiro apro- 

vou o visto humanitário para 
afegãos no dia q desetermbro, 
nos mesmos moldes do do- 
cumento que já existia para 
imigrantes sírios e haitianos. 
Atualmente, são poucos 

os refugiados afegãos em 
território brasileiro: no to- 
tal, hã 162 já reconhecidos e 
49 processos em andamen- 
to, segundo dados recentes 
do Ministério da Justiça. 

Segundo |...| 
a chancelaria 
paquistanesa, a 

mudança se justifica 
pelo número 
excessivo de pessoas 

que violam as leis 
paquistanesas 

imigrando 
ilegalmente 

Embaixada do Brasil 
em Islamabad 

dr comunicado 

Gettr, Parler. Gab find a 
fanhase with Brazil's far-right 

Brazil's Far-Right Disinformation Pushers 

Find a Safe Space on Telegram 

NYT E WP NO CERCO À 'EXTREMA-DIREITA 
Os dois maiores jornais americanos próximos ao governo 
de Joe Biden se voltaram contra as plataformas usadas pela 
base de Jair Bolsonaro, agora que ela vem sendo afastada 
por Facebook, YouTube e Twitter, no Washington Post 
(enunciado no alto), 'Gettr, Parler e Gab encontram uma base 
de fãs na extrema-direita do Brasil, e no New Tork Times, 
Defensores da desinformação de extrema-direita no Brasil 
encontram espaço seguro no Telegram, o concorrente russo 
do americano WhatsApp 
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Câmara dos Deputados aprova em 
2º turno texto-base da PEC do Calote 
Em vitória de Jair Bolsonaro e de Arthur Lira, texto libera mais de R$ 91 bilhões para ano eleitoral 

Danielle Brant, Thiago 
Resende e Ranler Bragon 

srasíLiA Em uma vitória do 
governo jair Bolsonaro e de 
Arthur Lira (PP-AL), o plená- 
rio da Câmara dos Deputados 
aprovou na noite desta terça- 
feira (9), em segundo turno, 
otexto-base da PEC (propos- 
ta de emenda à Constituição) 
dos Precatórios. Até a conclu- 
são desta edição, os deputa- 
dos ainda votávam destaques, 
A PEC é prioridade dy Exe- 

cutivo para garantir o paga- 
mento do Auxílio Brasil de 
R$ 400, de dezembro até o h- 
naldeac22, quando Bolsona- 
ro deve disputar a reeleição, 
além de abrir espaço para ou- 
tros gastos federais. Pela pro- 
posta, cerca de R$ go bilhões 
devem ser liberados pará des- 
pesas nó prvimo ano, 
O texto foi aprovado por27 

aaa votos, 15 amais do que o 
minimo necessário para mu 
danças na Constituição, 358 
Após avotação dos chama: 

dos destaques —tentativas de 
mudanças no texto —, a medi- 
da segue para análise do Sena- 
do, onde deve encontrar mais 
dificuldades, segundo avali- 
ação do próprio Bolsonaro. 
Apesar de perder apoio na 

bancada do oposicionista PDT 
entre o primeiro e o segunto 
turnos, O govemo e o presi- 
dente da Câmara consegui- 
ram ampliar à base de apoio 
à PEU nesta terça. 
Entre outras estratégias, 

patrocinaram uma operação 
que envolveu distribuição de 
R$ 1,4 bilhão em emendas par 
lamentares nas últimas du- 
as semanas, Para isso, foram 
usadas as emendas do relator 
do Orçamento, cuja distribu- 
ição atende apenas a critéri- 
os políticos e que foram sus- 
pensas nesta terça pela mai- 
oria dos ministros do Supre- 
mo Tribunal Federal. 

Essas emendas são contro- 
ladas e distribuidas na Câma- 
ra por Lira, com aval da ala po- 
lítica do governo Bolsonaro. 
A ofensiva ampliou a base 

de apoio entre deputados ah- 
ados que não votaram no pri 
meiro turno, em partidos co- 
mo DEM, PSDB, PR PSL e Re- 
publicanos. 
Outra parte da estratégia foi 

amami votos de deputados 
que estão fora de Brasília, por 
meio de uma manobra adota- 
da por Lira que Rexibilizou as 
regras de retorno às votações 
presenciais, 
Até a conclusão desta re- 

portagem, o povemo havia 
sofrido apenas uma derrota 
—durante à votação dos des- 
taques no primeiro turno. O 
revês, no entanto, não afetou 
os pilares da proposta. 

Os deputados retiraram dis- 
positivo que desobrigava o 
Executivo a pedir autoriza- 
ção especifica s0 Congresso 
para descumprir a regra de 
ouro, que impede que o go- 
verno se endivide para pagar 
despesas correntes, como sa- 
lúrios é aposentadorias, 
O texto foi excluído por 303 

a167 —precisava de pelo me- 
nos qc8 votos para ser manti- 
do. A decisão ocorreu após o 
PDT mudar o posicionamen- 
toe orientar contraa PEC, de- 
pois de votar a favor do texto 
principal na semana passada. 
Abancada do PDT, que tem 

a5 deputados, deu na sema- 
na passadas votos a favor da 
proposta, contribuindo paraa 
vitória apertada do governo, 
mas abriu uma crise no par 
tido. Ciro Gomes (PDT) disse 
ter suspendido a candidatu- 
ra a presidente da República 
em protesto. 
A cúpula do partido então 

atuou para reverter o apoio 
dos deputados à PEC, que é 
vista como uma medida de 
fortalecimento da campanha 
de Bolsonaro à reeleição, Nes- 

ta terça, apenas de 4 a 5 dos 
25 deputados do partido vo- 
taram com o governo, 
O primeiro tumo da PEC ha- 

via sido aprovado na semana 
passada por gra votos, q a mais 
do que o mínimo necessário, 
APEC se aprovada pela Cà- 

mara e Senado, vai Uberar 

mais de R$ q1 bilhões em pas- 
tos para o ano eleitoral de 
2522, segundo o Ministério 
da Economia, 
Entre as tentativas de mu- 

dança derrubadas pelos go- 
vernistas esteve um destaque 
do MDB, rejeitado por 16 vo- 
tos, que tentava alterar um 

dos principais pontos da PEC 
— p que prevé um drible no te- 
to de gastos, regra que impe- 
de o either do eg 
sas públicas acima da inflação, 
O povemo quer alterar re: 

troativamente o cálculo des 
se limite, ampliando à mar 
gem para mais despesas no 

fim de 202 e em 2022. 
Aoposição é outros partidos 

contrários à medida criticam 
a proposta destacando que o 
intuito do governo não se res- 
tringe so Auxílio Brasil, mas 
abre margem para a amplia 
ção das emendas parlamenta- 
res sob controle de Lira, 

“Quero deixar claro que nós 
delendemos o incremento do 
Bolsa Família, hoje chamado 
pelo atual Governo de Renda 
Rrasil [Auxilio Brasil), e defen- 
demos preservando oteto de 
gastos, preservando, na verda- 
de, a responsabilidade fiscal” 
afirmou o lider da bancada do 
MDB, Isnaldo Bulhões (AL). 
Bolsonaro determinou, em 

outubro, o aumento do Auxi- 
Ho Brasil (substituto do Bolsa 
Familia) para R$ 400, defla- 
grando crise entre as alas poli- 
ticae econômica do governo. 
ie id ring 

demanda foi driblar o teto de 
gastos, propondo alteração no 
cálculo da regra fiscal na PEC 
dos Precatórios, 
Continuo no pág Ald 
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A instalação de um tanque para estocar ácido sulfúri- 
co da empresa de fertilizantes Timac no porto de Ma- 
ceió enfrenta resistência de moradores e do setor de 
turismo. A pressão é alimentada pelo trauma da cida- 
de com afundamento do solo, em 2018, atribuido à ex 

tração de sal-gema da Braskem. Na semana passada, O 
projeto deu mais um passo, que irritou os opositores, 
quando o Ministério da Infraestrutura aprovou seu en- 
quadramento no Reidi, o regime especial de incentivo. 

rururo Fernando Lima, pre- 
sidente da associação de mo- 
rudores do bairro Bom Parto, 
um dos afetados pelo afunda- 
mento de solo de 2018, diz que 
faltam dados sobre o projeto é 
Eai Ce ode vited 
pera, “Estánublada a ÇÃO 
de construção do terminal, 
Creio que não val vingar” diz. 

MAR Preocupado com o im- 
pacto sobre o turismo, Ricar 
do Santos, presidente da Abih 
Alagoas (associação local de 
hotéis), diz que considera a 
obra inviável e que a empre- 
sa não deve ter liberação dos 
órgãos ambientais para arma- 
zenar ácido sulfúrico no por 
to, próximo à cidade, 

ESTOQUE Segundo o idiminis- 
trador do porto de Maceió, 
Dagoberto Omena, a Timac 
tem 48 meses para submeter 
um projeto de uso da área nos 
drgãos ambientais. Eleafirma 
que o porto tem 25 tanques, 
com gasolina, óleo diesel e 
álcool, operados por Petro- 
bras, ER Distribuidora e ou- 
tras. Omena diz que o ruido 
sobre o risco de explosão não 
tem lógica e que, se a Timar 
conseguir a liberação ambien- 
tal, à construção será segura. 

Lupa Procurada pelo Painel 
S.A. à Timac Agro Brasil afir 
ma que está cumprindo as exd- 
gências do processo licitato- 
rio, incluindo cs trâmites para 
obtenção das devidas licenças 
de instalação e operação jun- 
to aos úrgãos competentes. 

CARTEIRA Os credores darede 
de lojas de bolsas e malas Le 
Postiche aprovaram o 
de recuperação judicial 
presa, que ingressou no pro- 
cesso em maio depois do ba- 
que da pandemia. A expectah- 
va agora é de um aquecimento 
nas vendas no periodo de vol- 
ta às aulas em 2522. A rede já 
trabalha com 82% do volume 
de vendas que tinha em 2019, 
segundo Luis Alberto Paiva, 
presidente da Corporate Con- 
sulting, que assessora à vare- 
jista na recuperação judicial. 

aLça Paiva afirma que o pla- 
no toi aprovado por 82% dos 
credores, e que os funcionári- 
os vão receber os salários até 
umano após a data de homo- 
logação do plano, com par 
celas iguais de pagamentos, 
A divida da Le Postiche gira 
em torno de R$ 64 milhões. 

IDENTIDADE O Vigilantes do 
Peso anuncia nesta semana a 
mudança do nome no Brasil 
Passa a se chamar WMW como 
já econhecida nos EVA, desde 
2018, a empresa dona do tra- 
dicional programa de emagre- 
cimento, À iniciativa faz parte 
de um reposicionamento da 
marca que, segundo a WW, 
busca focar a saúde dos cli- 
entes, além da perda de peso. 

HO CARDÁPIO A marca pas- 
sou por um processo de digi- 
talização, sem às antigas re- 
umiões de usuários, e tam- 
bém lança um novo mode- 
lo com o acúmulo de pon- 
tos por comportamento sau- 
vel e um algoritmo pará 

contabilizar os nutrientes, 

aLô O Olcom, órgão regula- 
dor de telecom sia bri- 
tânico, armunciou nesta terça 
(9) que tenta impedir o fecha- 
mento de 5.000 cabines tele- 
fônicas no Reino Unido 

FICHA Segundo o Ofcom, 96% 
dos adultos britânicos têm 
um celular, o que tem levado 
a empresa de telecomunita- 
ção BT a desmantelar as tra- 
dicionais cabines vermelhas. 
O órgão quer preservar os te- 
lefones em locais com muitos 
acidentes ou pouca cobertu- 
ra da rede móvel 

PRONTO-SOCORRO Enquanto 

as internações por Covid ca- 
iam diante do avanço da va 
cinação nos últimos meses, O 
custo por paciente com a do- 
ença em UTI bateu recorde, se- 

lo pesquisa da Fenasaúde, 
cão que reune os mai- 

ores planos de saúde do pais. 

TERMÔMETRO Saltoude R$68 
mil em março para quase 
R$ 99 mil em média por pa- 
ciente em aposto, À Fensa- 
úude atribui à escalada dos 
preços a fatores como a al- 
ta do dólar, o aumento dos 
custos logísticos “ as incer- 
tezas na economia brasileira. 

PÓDIO O governo Doria ven 
deu q das 4 cotas de espaço 
publicitário no Grande Pré- 
mio de Fórmula 1 deste ano, 
que somam R$ 18 milhões, O 
recurso val ser repassado à 
Prefeitura de São Paulo para 
pagar a taxa que passou a ser 

rada da cidade-sede pela 
organização do evento. A co- 
ta de patrocinio não vendi- 
davalia outros R$ 6 milhões. 

com Mariana Grazind e Andressa Motter 
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CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA 
Competência outukro 

Astóromo, empregador e facultativo 
Walarmi. RÉ 110000 20% R$220,00 

valor más a$e. 433,53 0 R$ 12862 

[ri asôneme QUE prestar sEreços só a 
po ficas je não a Qúsidicasp e o 
tato podem cortribuir com 21K sobe o 

sano minimo. Cenas de casa de beira 
odem recolher setre St do pso rariora. 
prazo para o Boultabvo e coutônemo que 

recorhe poe conta própria vence er DÊ mor 

MEI (Micreempreerdedar) 
valermin. R$LID0 SH  R$5S00 | 
assalariado atiquera 

ELE RÉ 1100 ztu 

DeR$110000285220348 0% 
DeR$1 20449288 230523 12% 

DeR$I304I3a SAIAS] Lam 
É prazo para recoléimenao das conirbuções 
dz empregado verce em 19.row As ali 
progressivas mão aclicadas sobre dpere srvaci 
sutanal que compõe osaláro de coniriiveição 

IMPOSTO DE RENDA 

Em RE Aligucta, Eeduna, 
até ah) mm Rj 

1.001,98 sento 

De L901, 09 
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EMPREGADOS DOMÉSTICOS 
Corsoderirdo à piso ra capitile Grande EP 

RE LISE 32 talos, em RÉ 

Empregado GG 
Empregador 254,26 

É prazo gara a empregador do trabalhador 
domestic a sinlreõsloa a pu a de 
pagamento do em 
contiibaição de Pedi 155%, do FEIS 
1.72% de multa rescisona do FGTS s GER 
de segura contra acmerte de iratalto. 
A cortribuição ab ÉS do domestica pode 
ser descontada do salirm. Sobse o pue da 
Grande SF 24 aliquotas de e adosão 
de 154 e SH Para salário mam de 2EM a 
18%, aplicadas sober cada fada dosrina, 
= o teto do [SS 

Câmara dos Deputados aprova em 
2º turno texto-base da PEC do Calote 

Contrugção do pág. AU 
Essa medida, que já estava na 
Câmara, prevê um limite pa- 
ra pagamento de precatórios 
(dividas da União reconheci- 
das pela Justiça), o que libera 
mais espaço no Orçamento. 
As duas mudanças previs- 

tas na PEC — envolvendo o 
teto de gastos e os precatóri- 
08 têm potencial de abrir 
uma folga superior a R$ go 
bilhões no próximo ano, pa- 
rantindo recursos para o Au- 
xílio Brasil e um auxílio para 
caminhoneiros e compensar 
comento de despesas vincu- 
ladas à alta da inflação, 
O aumento de gastos na área 

socialé uma aposta de Bolso- 
naro e aliados para tentar for- 
talecer o presidente na dispu- 
ta à reeleição de 2022. 
Um dos pontos de divergên- 

cia tratava da garanta do pa- 
gamento de dividas de repas- 

ses do Fundef (Fundo de Ma- 
nutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério). 
Hácerca de R$ 15,6 bilhões em 
precatórios desse tema para 
Bahia, Pernambuco, Ceará e 
Amizonas. 
Avotação foi marcada pelo 

lobby presencial de prefeitos, 
quelotaram o Salão Verde da 
Câmara, de entrada do 
pena presstonando pe- 
aprovação da medida que, 

entre outras coisas, val per 
mitir que municípios parce- 
lem dívidas com a União ca- 
so aprovem reformas da Pre- 
vidência locais 

OU governo espera que a PEC 
seja promulgada pelo Con- 
gresso em até duas semanas. 
Sem isso, não haverá espaço 
no Orçamento para que O pa- 

nto dos R$ 400 do Auxi- 
io Brasil seja iniciado em de- 

mado pelo 
Governo de 
Renda Brasil 
[Auxílio 
Brasil], é 
defendemos 
preservando 
oteto de 
gastos, 
preservando, 
na verdade, à 
responsabi- 
lidade fiscal 

Isnaldo 
Bulhães 

lider da 

bancada do 

MDB 

FOLHA DE S.PAULO + + + 

zembro, como já foi amuncia- 
do pelo Palácio do Planalto, O 
custo dessa medida é de apro- 
ximadamente R$ 50 bilhões 
em 2022. 
Alem disso, os recursos li- 

berados com a PEC também 
devem ser usados para ou- 
tras promessas de Bolsonaro. 
Cerca de R$ boo milhões 

devem ser usados para pa- 
gar 0 auxilio-gás. O Congres- 
so aprovou um projeto que 
subsidia em pelo menos 50% 
o valor do botijão para Fami- 
lias de baixa renda, com obje- 
tivo de aliviar o efeito do au- 
mento do preço do produto 
no orçamento familiar. 

Para a chamada “bolsa die- 
sel”, devem ser usados R$ 3,6 
bilhões no próximo ano, Bol- 
sonaro prometeu que lançaria 
um programa de R$ 400 por 
mês a cerca de 750 mil cami- 
nhoneiros. 

STF tem maioria contra 

emenda de relator e pode 
abrir crise com Poderes 
Corte tem votos suficientes para manter decisão de Rosa Weber de 
suspender pagamentos estratégicos para o Executivo e o Legislativo 

Matheus Teixelra 

emasíia OSTF (Supremo Tri- 
bunal Federal) formou maio- 
ria nesta terça-feira (9) para 
manter a decisão da ministra 
Rosa Weber de proibir o po 
mento das emendas de rela- 
tor a deputados e senadores. 
Esses FECUrsOs Eram ma- 

nejados por governistas com 

apaio do Palácio do Planalto 
às vésperas de votações im- 
portantes para o Executivo. 
Adecisão do STF tem poten- 

cial para desencadear uma cri 
see opor o Supremo ao Legis- 
latrvo e ao Executivo. Os mi- 
nistros Luis Roberto Barroso, 
Edson Fachin, Carmen Lúcia, 
Ricardo Lewandowski e Ale- 
xandre de Moraes votaram 
para manter a decisão. 
O ministro Gilmar Mendes 

foio único a divergir até o mo- 
mento, Ele votou para manter 
a execução das emendas, mas 
afirmou que, para isso, seria 
necessária a adoção de provi- 
dências “para que sejam pu- 
blicizadas as decisões das pas- 
tas ministeriais no que se refe- 
re ao acolhimento ou à rejei- 
Emi das solicitações feitas pe- 
os membros do Congresso”. 
O julgamento ocorreno ple- 

náriovirtual e os demais ma- 
gistrados podem incluir seus 
votos no sistema até as23h59 
desta quarta-feira (10). Os mi- 
nistros que já votaram tam- 
bém têm até essa data para 
mudar de posição, mas é in- 
comum que isso aconteça. 
Além disso, há a possibilida- 

de de algum magistrado pedir 
vista (mais terapo para anali- 
saro caso) e interromper o jul- 
gamento, Nesse caso, seguiria 
valendo a decisão individual 
de Rosa Weber. Outra hipóte- 
se é um ministro pedir 
que para tirar a análise do te- 
ma do ambiente virtual e re- 
tomá-la no plenário presen- 
cial, o que também não teria 
poder para derrubar a eficácia 
da ordem judicial da relatora. 

Pela maioria formada até o 
momento, à execução dessas 
emendas deverá ser suspen- 
sa “integral e imediatamen- 
te”. Além disso, o Congresso 
deverá dar “ampla publici- 
dade, em plataforma centra- 
tizada de acesso públicos”, a 
todos os documentos relaci- 
onados à distribuição dessas 
verbas em 2020 e 2021. 
A decisão afirma que osre- 

passes deverão ser suspensos 
até que o STF julgue omérito 
da ação do PSOL que está em 

discussão. No julgamento em 
curso, está em debate à con- 
cessão de ordem liminar (pro- 
visória) sobre o tema. Ainda 
não há data para análise do 
mérito do processo, 
Us seis ministros que já se 

posicionaram concordaram 
com a tese de Rosa Weber de 
que não há transparência nos 
repasses dessas emendas e, 
por isso, elas violam os princi- 
pios constitucionais da “legal 
dade, impessoalidade, morali- 
dade, publicidade e eficiência”. 
As emendas de relator repre- 
sentavam a principal moeda de 
truca do governo em votações 
importantes no Congresso. 
Odinheiro disponivel neste 

ano é de R$ 16,8 bilhões. An- 
tes da aprovação da PEC do 
Calote, ou PEC dos Precatóri- 
os, por exemplo, foi liberado 
R$ 1 bilhão em emendas desta 
natureza, À PEC foi aprovada 
em segundo turno nesta ter: 
ca (9) e segue pará o Senado, 
A decisão do STF deve dih- 

cultar a vida do governo no 
Congresso e pode gerar crise 
entre os Poderes. 
O Planalto já havia entren- 

tado dificuldade para aprovar 
matérias que considera impor 
tantes, em especial em temas 
quedependem de mudança na 

cromo bora e 308 dos pre- 
catúrios, a reforma administra- 
tiva precisará de igual núme- 
rodevotos para ser aprovada. 
Minutos após o STF formar 

maioria no julgamento, o pre- 
sidente da Câmara, Arthur Li- 
ra (PPR-AL), chamou aliados e 
disse a eles que se preparem 
para a guerra, segundo relato 

utihos à Folha 
lrritado, Lira indicou que 
dp encampar ideia defen- 
dida por aliados, de pautar 
projetos que e vira re- 
taliara corte. Segundo lideres 
do centrão, a decisão do STF 
configura a interferência into- 
lerável de um Poder no outro. 
Apesar da primeira reação 

de será rh do go- 
vemo pretendem atuar como 
bombeiros e evitar uma nova 
crise institucional. 
O temor do governo com 

a derrubada das emendas h- 
cou explicito na segunda (8), 
quando o presidente Jair Bol- 
sonaro criticou Rosa Weber. 
Agora, 05 argumentos usa- 

dos pela relatora do Supremo 
não são justos, dizer que nós 
estamos barganhando. Como 
posso har sequeméo 
dono da caneta é o relator um 

E 
DECISÃO 
PODE REDU- 
IR TRANS 
PARÊNCIA, 
DIZEM ESPE- 
CIALISTAS 
Deputados é 
especialistas 
avaliam que a 
decisão da mal: 
orla dos minis: 

tros do STF 
dará mais força 
an góverno da 
Jair Bolsonaro 

e poderá piorar 
atransparên- 
cia nas nego- 
ttações poli- 
ticas. O vice- 

presidente da 
Câmara, Mar- 

celo Ramos 

(PLAM), diz 
que, somente 
à suipénsdo 

das emendas 

não fortalece» 
nã o governo. 
“Como o RP9 
[código de 
emenda de 

relator] está 

suspenso, ele 

vai ficar num 

vácuo. Ágora, 
se acabar com 

a RP9, aival 

tudo para RPZ 

[código de des- 
pesa diserl- 

cionária do 

governo), a 
fortalece o 

governo, disse, 
Como despesa 
discriclonária, à 
verba de emer- 
das entras 
riá nã mesma 

conta que gas 
tos da máquina 

pública. Com 
ts50, 0 valor 

negociado com 
parlamenta- 

res nem sequer 
sera tornado 

público. “D que 
pode acontecer 
é o Congresso 
transformar 

tudo Esso em 

RPZ Vai ficar 

pior ainda”, 
diz o diretor 

executivo da 

LFI (institui- 
ção Fiscal inde- 
pendente), 

Felipe Salto. 

parlamentar? E não é [orça- 
mento) secreto porque está 
no Diário Oficial da União”, 
disse Bolsonaro à Jovem Pan. 

Rosa Weber, porém, fez du- 
ras críticas às emendas e dis- 
se que elas foram desvirtua- 
das no longo do tempo, 
Segundo a ministra, essas 

emendas foram instituídas 
em 202056 para “conferir ao re- 
latorgeral do projeto de lei or 
camentária os poderesneces- 
sários à organização do con- 
junto de modificações intro- 
duzidas na proposta legisla- 
tiva inicial”. Em 2020, porém, 
elas ganharam novo formato. 

“Ate 2019, as despesas oriun- 
das de emendas do relator não 
possuiam indicador de classi- 
ficação orçamentária próprio”, 
disse. Segundo ela, isso stgni- 
fica que, uma vez aprovado o 
projeto delei orçamentária, “já 
não é mais possivel distinguir 
se as despesas nela previstas 
resultaram do projeto orgi- 
nal ou de emenda do relator” 
A ministra disse que a sus- 

pensão é necessária porque 
ESSES TECUPSOS Criam um gru- 
po privilegiado de parlamen- 
tares que poderá destinar vo- 
lume maior a bases eleitorais. 
dei amentos no plená- 

rio os ministros têm à 
opção de apenas acompanhar 
a relatora ou incluir um voto 
por escrito. À maioria seguiu 
Rosa Weber e apenas Cârmen 
Lucia apresentou seu voto. 
A magistrada foi enfática 

nas críticas às emendas de re- 
lator, “A utilização de emen- 
das orçamentárias como for 
ma de cosptação de apoio po- 
lítico pelo Poder Executivo, 
além de afrontar o principio 
da igualdade [...), poe em ris- 
co o sistema democrático” 
A ministra disse que as ações 

institucionais e a atuação dos 
agentes estatais msempre 
ser guiadas pelo interesse pú- 
blico. Segundo a magistrada, 
não cabe imposição de sigilo 
aos pastos públicos neste caso. 

Mendes foi o úni- 
co a divergir até as 21h desta 
terça, dizendo que as verbas 
das emendas de relator já es- 
tão autorizadas e que suspen- 
são imediata pode gerar pro- 
blemas ao dinheiro público. 
“A Administração Pública já 
começou a adotar medidas 
de execução[...|. À assim per 
manecer, instala-se quadro em 
quevárias pro Desúrca- 
mentárias: paralisa- 
Go intdl fade endeie do es- 
tágio de execução de despesa” 



DES, PANLO des 

Recifenses fazem fila para nseguir a inclusão au atual zação do Cadastro Único, necessário 

Relator espera PEC 
para definir futuro 
do Auxílio Brasil 
Com texto do governo impreciso, parecer deve garantir 

programa permanente e atualização das faixas de pobreza 

Douglas Gavras 

skorauio AMP (medida pro- 
visória) que acaba com o Bol- 
sa Familia e institui o Auxílio 
Brasil em seu lugar, além de 
encerrar um programa de 18 
anos tido como sucesso inter 
nacional, deixa em aberto vá- 
ros pontos considerados es- 
senciais, que devem ser escla- 
recidos pelo parecer do rela- 
tor na Câmara. 
A MP não define valores e 

prazos para o novo benefi- 
cio, O texto apenas dá a en- 
tender que o Ausclio Brasil val 
ser uma política permanen- 
te. Segundo fontes, desde 
início, a intenção do relator 
era deixar claro que se trata 
de um beneficio definitivo. 
O governo quer aumentar 

omúmero de famílias atendi- 
oiço in od 
raiz milhões, criar nove be- 
nefícios complementares é 
garantir um valor minimo de 
R$ 420 até o fim de 2022. Mas 
o Planalto ainda depende da 
aprovação da PEC dos Preca- 
tórios para sustentar tanto O 
aumento do beneficio como à 
do mimero de contemplados. 
“Na questão orçamentária, 

onde esti o grande pepino, a 
gente estava trabxalhando com 
um valor de R$ 6o bilhões pa 
FAC novo programa social — 
saindo dos R$ 34,7 bilhões do 
Bolsa Família” diz o relator do 
projeto, o deputado federal 
Marcelo Aro (PP-MG). 
Após uma declaração do 

presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), de que nin- 
guém receberia menos de 
R$ 4co com o Auxilio Brasil, 
a conversa entre o relator é 
o governo mudou. 

“Para que nenhuma familia 
recebamenos de R$ 400, 0 tl- 
quete-meédio do programa se- 
ria aumentado de R$ 189 pa- 
ra RS 4500uR$500, Coura 
mento iria para R$ 85 bilhões. 
O problema é de onde tirar 
esse dinheiro. O governo não 
foi capaz de responder isso é 
começou à levantar as alter 
nativos de colocá-lo fora do 
teto de gastos e que fosse um 
aueilio temporário” 
O próprio relator chegou a 

definir a MP como uma car 
ta de boas intenções. 
Sem uma definição objetiva 

de valores para o novo progra- 
ma, seria Iso uma 
adequação futura do poverno, 
viadecrero, ou.que o relator já 
defina os valores de benefici- 
os em seu parecer. “Sou con- 
trário ao benefício temporá- 
no. so acaba não sendo um 
programa de Estado, mas um 
projeto pensando na próxi- 
ma eleição. Quem tema vida 
modificada comum beneficio 
de um ano?” questiona Aro. 
Como a MP diz que o pro- 

grama ainda tem de ser re- 
gulamentado, não é possivel 
tercerteza, baseado no texto 

do governo, quanto será ga- 
rantido às famílias de baixa 
renda —e por quanto tempo. 
A depender do avanço da 

PEC das Precatórios e das no- 
vas discussões com 0s minis- 
térios, existe a possibilidade 
de que o parecer retire parte 
das decisões das mãos do go- 
vem, já fixando no texto as 
garantias para além de 2022. 
“Se ela [PEC] for aprovada, 

vou sentar com os ministéri- 
os da Economia e da Cidada- 
mia para negociar se nós fare- 
mos todas as mudanças ou se 
elesvão mandar outra medida 
provisória para contemplaro 
audio temporário, enquan- 

mercado 

tocu cuido do programa per 
manente" diz Aro. Existe tam- 
bém a possibilidade de o reta- 
tor fazer apenas as modifica- 
ções programáticas, o que fa- 
cilitaria a tramitação do texto. 
Na sexta (5), o presidente 

Bolsonaro editou um decre- 
tomodificando osvalores das 
faixas de extrema pobreza 
(de R$ 89 para R$ 106) e po- 
hreza (de R$ 178 para R$200). 

O parecer deve ir além, mo- 
dificando as faixas para R$ 105 
e R$ 210, e que os reajustes 
passem a ser compulsórios, 
corrigidos pela inflação afe- 
rida no IPCA (Índice de Pre- 
ços no Consumidor Amplo). 

O que dir o decreto do Auxílio Brasil 

DESTINADO A 
* Famílias em condição 
de extrema pobreza 
(renda mensal de até 
R$ 100 por pessoa) 

* Famílias em condição 
de pobreza (renda 
mensal entre R$ 100 e 
R$ 200 por pessoa) com 
pestartes ou pessoas 
com idade até 21 anos 

COMO SERÃO OS 
PAGAMENTOS 
* Benefício Primeira 
Infância (R$ 130 
destinado a famílias 
com crianças até 3 anos 
(pago por integrante 
nessa situação) 

* Benefício Composição 
Familiar (R$ 65) 
destinado a familias com 
gestantes OU pessoas 
ertre 32 21 anos (pago por 
integrante nessa situação) 

- Benefício de Superação 
da Extrema Pobreza 
destinado a familias em 
situação de extrema 
pobreza (com valor 
minimo por integrante) 

NOVOS BENEFÍCIOS 
ria daão 
* Auxiio Esporte Escolar 
(R$ 1.000 em parcela única 
ou 12 parcelas de R$ 100) 
aos estudantes integrantes 
das famílias beneficiárias 
com destaque ros jogos 
Escolares Brasileiros 

* Bolsa de Iniciação 
Cientifica Júnior (idem) 
destinado a estudantes 
do programa que se 
destaguem em competições 
acadêmicas e científicas 

* Auxílio Criança Cidadã 
(R$ 200 para matriculas de 
periodo parcial ou R$ 300 
para período integral) 
pagamento integral ou 
parcial de mensalidades de 
creches privadas a ser papo 
diretamente as instituições. 
Preferência para familias 
monoparentais com 
chanças de 2 anos e 

cesde que a pessoa tenha 
atividade remunerada E não 
haja vagas ra rede pública 
ou privada conveniada 

* Auxílio Inclusão Produtiva 
Rural (R$ 200) incertivo 
de Sar os que, na prática, 
consiste ha compra por 
parte do govemo de 
alimentos produzidos pelos 
agricultores familiares 

- Auxílio Inclusão Produtiva 
Urbana (R$ 200) para 
beneficiários do Auxilio 
Brasil que comprovem 
vínculo de emprego formal 

OUTROS PONTOS 
* Regra de Emancipação: 
familias que tiverem 
aumerto da renda que 
ultrapasse o limite do 
programa Auxio Brasil 
poderão continuar 
receberdo por ate 2 anos 
(desde que a renda per 
capita permaneça abaixo 
De duas vezes e meia 
O limite da pobreza) 
Famílias que tiverem 
redução nos pagamentos 
recebidos na criação do 
Audio Brasil terão um 
Benefício Compensatório 
de Transição por 
alguns meses 
Crédito consignado: 
bereficianos de programas 
federais de assistência 
social ou de trarsferência 
ce renda poderão tomar 
credito consignado com 
parcelas de ate 30% do 
valor do beneficio 

- O Programa de Aquisição de 
Alimertos, criado em 2003 
para incentivar a agricultura 
familiar, é rebatizado como 
Programa Alimenta Brasil 

* Legislação Co Bolsa Família 
sera revogada em tres meses 

L) 

CONDIÇÕES 
* Prê-natal 
- Vacirações Co 
calendário racional 

* Acomparhamento do 
estado nutricional 

- Frequência escolar minima 

Embratel 

APRESENTAM 
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EstúdioFOLHA : 

A TECNOLOGIA NO PRÓXIMO NÍVEL 

Ao integrar 
atendimento, 
omnichannel 
melhora a 
experiência 
do cliente 
Solução permite acesso imediato 

a histórico dos consumidores, 

otimizando o relacionamento em 

todas as plataformas e gerando 

recomendações personalizadas 

cuba cho aquie equipe onto 

conttsgunrodede ne não rraiachio, o 

Diraesibedria cheese ja be cura 

Ia caporeência comu clente, Ema 

fod tuna es coiichações cho Future 

of Cuslomer Experience Surver, 

da consultoria El, que ouvia 1% 

mil pessoas em ve paises, Dentre 

de entrevistados. TE apontam d 

experiencia do cliente como Eat 

importante cin siis decisões de 

corta Mo Brasil no entanto, 

esse fator é descisdro quero dg das 

presas. 
A mesma pesegulsa Eamalhém 

revelam qui cado preocupante 

pura ds cropresas us brasileiros 

sebos hesros momeieas Toobercaites frios = 
Erin: 47% clamor aquie hrs cmi 

cepeerde rodo qepgiudiços quan aquie 

dede de setroclentes che vm 

eterna comprada. Mii= 

elialimende, aputias vu terço dos 

entrevistados fatia o iésmo. 

ENTENDA O 
OMNICHANNEL 

O QUE É: 
Solução copas de 

integrar via mumem 
todos 04 canais 

de atendimento 

Eme alschuis oletiooanaa louis aquir 
afereorr expenências posdlivuwçe vim 

enqueisibos does pues quam com 

iqubslar esse comsoniblcar csbsiyde 
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ciado mercado, Masconooferecor 

puma esa mecida velocidade, 

commventencia estendendo presta- 

tiva, que são cs primmopatis aspectos 

de uma hos experiência para punds 
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boda a sam história cada passo 

do abenedimento. 

bo acontece porque, no pmal= 

bicanal tradicional, cada porto de 

contato Dchoma de forma jude = 
perdendo. Co sefá, o sistema não 
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“O comnichannel resolve q 

incapacidade de gerenciar tocios 

ces caniais cdirempresa no mino 

digitado, aficnia Tomas Cliveira, 

cmo tilhem che remedios Copas amor 

Experience da Embratel, “Sum 

proposta é a de femibscar, gerir o 

denriicoe habeas cone das clicmno 
cover oo ctg, Midi mude gilo = 

pm mides bio tumehos che cmmnlahos apuis 

che ue cr cando omemerenidos clio, 

Dessa omni, do contraiu 

pose convocar o abemelinmo mi qua 

hoja fisica continuar pelo tele- 

fone o finalizar por chat, sendo 

prontamente atendido cu Loeb 

Ds mrcdos, sem precisar repetir sia 

história cada contato. 

Outro beseficio ue o omumi= 

chamatel tras é à capacidade de 

prever necessidades do cotixil= 

mbedomes-cori fine ques mesma Dristos= 

nico de cosmo e preferências. 

dus e pessprcl porque delermni= 

pisaclam teclas combat oii ca= 

pulam che Julo igio cha Autálhcdal a 

Amil tios, eque Fomecena amdlines 

proditivas capages de mumeniar a 
eficbencia dus operações, medit- 

dr rescus de fraudes o olimizar 

campanhas de marketing corto 

recomendações personalizadas 

de prosbulos vit serviços. 

translormar a relação 
com à consumidor do 

aterécor cxporiências 
continuas em 

toda cadaia de 
relacionamento sem 

necessidade de repetir 
tnlormações prévias 

à 
. 
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EXEMPLO MOSTRA 

COMO FUNCIONA 

O clento Ela entra om contato Omnichanno! 

adquira por com a empresa por email habilita ferramentas 

meto de um relatando é prob ama inteligentes capazes 
site de compras Também ligã para a de integrar todos 
duos malas de central de atendimento Ds canais de 

da loja para tentar 

agilizar à sóbução 

viagem, mas sô 

recebe uma 

atendimento por 

meto da nuvem 

Graças a essa O atendente identifica o A segunda mala é 

integração de problema, marca nova data entregue na data 
canais, o atendente de entrega é envia ao cliente agendada. Apesar 

consegue visualizar par WhatsÃpp e email da falha inicial, a mesh 

na sua tela à o código de rastreio do o cliente avalia, via da nperação 
mensagem enviada produto. À empresa também formulário onlina, EH ISOS DE 

pelo cliente por manda um pedido formal de positivamente 
email e tado o desculpas e oferece um kit o atendimento e 
seu histórico de viagem com desconta, - E ainda acaba gasta burigagragõos 
de contatos, muma promoção gerada encomendando avaliações Eira 

acelerando O com base no histórico de o kit de viagem 
atendimento compras do consumidor sugerido 
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Devolução de imposto pode 
beneficiar 1 em cada 3 no Brasil 
Custo seria de metade da desoneração da cesta básica, segundo estudo 

Eduardo Cucolo 

são pao Um sistema de de- 
volução de impostos a pessoas 
mais pobres, mecanismo pre: 
visto em duas propostas de re- 
torma tributária de iniciativa 
do Congresso, pode benefici- 
ar mais de um terço da popu- 
lação brasileira e reduzir a de- 
sigualcdade com um orçamen- 
to inferior ao da desoneração 
da cesta básica. 

Seria possivel alcançar 72,4 
milhões de pessoas que estão 
na base da pirâmide derenda 
com a devolução mensal de 
até RÉ 17,22 por pessoa. Isso 
significa R$ 52,88 no caso de 
uma familia de quatro pesso- 
as com renda per capita men- 
sal de até R$ 178. 
Os cálculos são parte da pri- 

meira fase do estudo “Impac- 
tos Econômicos e Sociais do 
IBS-Personalizado” divulgado 
nesta terça (9) pelo movimen 
to Pra Ser Justo, que reúne en- 
tidades a favor da unificação 
dos tributos sobre o consumo, 
e foi realizado com pesquisa- 
dores da UFMG (Universida- 
de Federal de Minas Gerais). 
O custo do IBS (Imposto 

sobre Bens e Serviços) Per 
sonalizado nesse múdelo é 
estimado em R$ 9,8 bilhões 
por ano. Isso representa cer 
ca de metade do que o gover 
no deixa de arrecadar coma 
desoneração da cesta bási- 
ca, uma isenção que beneh- 
cia também pessoas mais ri- 
cus e que nem sempre chega 
ao preço final do produto, 
No estudo, foi realizada uma 

simulação com base nó múde- 
lo de devolução proposto pe: 
lo CCF (Centro de Cidadania 
Fiscal), que colaborou na ela- 
boração da reforma tributá- 
ria da Câmara (PEC 45). 
Nesse cenário, todas as fa- 
milias que fazem parte do Ca- 
dastro Unico para Programas 
Sociais do governo fe re- 
cebemo beneficio. Isso pode- 
riaser feito por meio de isen- 

ção na hora da compra ou de- 
ção posterior do tributo. 

Duas propostas que estão 
ndo Congresso, à PEC 45 da 
Câmara e à PEC no do Sena- 
do, preveem esse mecanismo, 
mas não detalham como o di- 
nheiro seria devolvido. 
O valor limite foi calcula- 

do com base nos gastos das 
familias com itens essenci- 
aus da cesta hásica, embora 
a devolução se aplique à tri- 
butação de qualquer produ- 
tocou serviço com ICMS, ISS, 
PIS/Cofins e IPI. 
Para familias com renda 

per capita mensal acima de 
R$ 178, mas de até meio salã- 
rio minimo, a devolução por 
pessoa cai para 75% do valor 
teto (R$ 9,25). Acima desse pa- 
tamar, o benefício é dest do 
teto (R$ 4,63 por pessoa), se- 
gundo a proposta do CCiF que 
serviu de base para o estudo, 
Com esses patamares, 0 1BS- 

1] A 

A desoneração não 
necessariamente 

chega no preço 
final. Quando você 
faz a devolução 
para a família, 
garante que os 
mais pobres vão 
de fato pagar 
menos por aqueles 
produtos. Do 
ponto de vista da 
progressividade, é 
muito mais efetivo 

Débora Freire 
professora da UFME e uma 

das responsáveis pelo estudo 

Personalizado beneficiaria 
mais da metade da popula- 
ção na maioria dos estados 
do Norte e do Nordeste 
o programa poderia ser - 

nanciado Por um aumento 

na aliquota estimada para à 
imposto sobre consumo pre- 
visto na reforma de 24,2% pa- 
ra 24,6%, 

Esse tipo de mecanismo sur 
ge a partir da avaliação de que 
é mais efetivo desonerar as 
pessoas mais pobres do que 
conceder o benefício a de- 
terminados produtos, como 
é feito hoje no Brasil, 

“A desoneração não neces- 
sariamente chega no preço f- 
nal. Quando a a devo- 
hução para a familia, garante 
que osmais pobres vão de fa- 
to pagar menos por aqueles 
produtos. Do ponto de vista 
da progressividade, é muito 
mais eletivo”, afirma Débora 
Freire, professora do Depar 
tamento de Ciências Econó- 
micas da UFMG e uma das nes- 
dita trabalho, 
De acordo com o estudo, 3 

desoneração da cesta reduz 
em apenas 0,1% o indice Gi- 
ni (medida internacional de 
desigualdade). À reforma tri- 
butária tem um impacto de 
2%, percentual que sobe pa- 
ra 4,2% como mecanismo de 
devolução. 

"As desonerações, mesmo 
da cesta básica, de medica- 
mentos, da Zona Franca de 
Manaus, têm custo alto e uma 
redução muito pequena ou até 
aumento de desigualdade”, 
afirma Marina Thiago, geren- 
te de advocacy da Endeavor e 
do Movimento Pra Ser Justo, 
“Mesmo que a reforma ti- 

re todos esses benefícios, ela 
tem impacto distributivo po- 
sitivo. Quando coloca o IBS- 
Personalizado nessa conta, 
melhora ainda mais” 
Segundo estudo, cerca de 

85% do dinheiro ficaria com 
as familiasna faixa de até um 
salário minimo mensal de ren- 

Inflação é maior para famílias com renda 
menor e chega a 10,63% em 12 meses 

Leonardo Viecell 

RIO DE JANEIRO Famílias com 
renda menor são atingidas 
por uma inflação acumula- 
da maior, acima de 10% em 
1 meses, indica novo estudo 
da Fipe (Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas) di- 
vulgado nesta terça-feira (9). 
O quadro preocupa porque 

a camada da população com 
salários inferiores tem menos 
condições financeiras para li- 
dar com à carestia de itens bá- 
sicos o seu bem-estar, co- 
mo alimentos, gás de botijão 
e energia elétrica. 
Destudo da Fipe utiliza da- 

dos do IPC (Indice de Preços 
ao Consumidor), calculado 
pela fundação no município 
de São Paulo, 
A novidade é a divisão dos 

resultados de acordo com 
três faixas de renda. O obje- 
tivo é mostrar que a alta dos 
preços afeta a população de 

formas diferentes, 
No acumulado de 12 meses, 

até outubro, a faixa com ren- 
da familiar menor, de um a 
três salários minimos, regis- 
trou inflação de 16,67% É O 
maior percentual da pesquisa 
realizada na capital paulista. 
Na camada intermediária, 

com rendimento familiar de 
três a oito salários minimos, 
a alta foi de 10,38% no mes- 
mo periodo, 
A menor inflação em iz me- 

ses foiverificada entre as fami- 
lias com renda maior (acima de 
oito salários minimos |: 9,67%. 
Segundo a Fipe, o avanço 

dos preços na faixa da popu- 
lação com menos recursos foi 
po por alimentação eha- 
tação, Esso ocorre porque os 

dois grupos pesam mais nas 
despesas dessa camada e reú- 
nem itens que dispararam do 
longo da pandemia, 
Os alimentos ficaram mais 
caros com a demanda aqueci- 
da por commodities agricolas 
no mercado internacional e o 
dólar alto. Jáogrupo de hahita- 

ão abrange itens como ener- 
Cada eis debotijão, que 
subiram coma crise hídrica e 
caumento dos combustiveis, 
respectivamente, 

“A perda de poder de com- 
pra e bem-estar é imensa”, 
define o pesquisador da Fi- 
pe Guilherme Moreira, coor 
denador do IPC. “Com a in- 
Hação, a renda alta deixa de 
trocar de carro, de viajar, mas 
não deixa de se alimentar Pa- 
raa renda mais baixa háuma 
perda de qualidade de vida” 

No acumulado deste ano, 
até outubro, a faixa de um a 
tréssalários minimos também 
sente uma elevação mais fr 
me dos preços: 8,5%. 
No mesmo periodo, acama- 

da intermediária (três a oito 
salários minimos) teve infla- 
ção de 8.49%. Na renda alta 
(superior a oito salários mi- 
nimos), ozvanço foi de 7,84%. 
“Todos sentem impactos 

consideráveis. Mas a inflação 
e muito mais perversa pará à 
baixa renda, que tem poucos 
mecanismos para compensar 
a alta de preços. Às familias 
mais ricas conseguem se pro- 
teger melhor analisa Moreira. 
No mês de outubro, a renda 

alta até teve uma inflação le- 
vemente superior aos demais 
grupos, À alta dos preços pa- 
ra essa camada fo de 1,06%, 
com o impacto de itens como 
viagens e gasolina. 
A inflação entre a renda 

mais haixa foi de 1,02% em 
outubro. Na faixa interme- 
diária, 0 avanço ficou em 1%. 
Durante a pandemia, aesca- 

lada inflacionária e as dificul- 
dades no mercado de traba- 
lho espalharamno pais cenas 
de pessoas em busca de doa- 
ces e até de restos de comida. 
Em Fortaleza, por exemplo, 

umvideo recente mostra um 
grupo à procura de alimen- 
tos em um caminhão de lixo. 
Outros casos foram regis- 

trados no Rio de Janeiro, on- 
de um caminhão distribuia 
restos de carne, e em Cuiabá, 
que teve filas em busca de do- 
ações de ossos de boi. 

Devolução de imposto 
pode beneficiar 34,8% 
da população 

O que é o |85-Personalizado 

* Mecanismo que permite 
aos mais pobres deixar de 
pagar ou receber de volta 
o imposto sobre bers e 
ServiÇOs QUE consomem 

"Sua criação esta prevista 
ras propostas de reforma 
tributária da Câmara e do 
Senado (PEC 45 e PEC 110) 

Quem receberia 
Simutação com familias 
do Cadastro Unico 

72,4 mi de pessoas 

O ecuivalente à 34,8% 
ca população 

Até R$ 13,22 mensais 

Valor restituído por pessoa 

R$ 52,88 

Exemplo com familia de renda 

per capita ate Rá 178/meês 

impacto sobre Índice 
Gini do consumo 

tua! 

Com reforma tributária 

Reformas + |B5-Personalizado 

Forte Relaióro impaciõs Sbbr dios 

e Eotias do I8S-Perscnaliade 

[UFMG/'Pra ser Justo) 

Inflação por faixa de renda 

da; 72% iria para pessoas me 
gras (pretos e pardos) e 57% 
dos beneficiados seriam mu- 
lheres. O Norte/Nordeste re- 
ceberia 50% do benefício. 
“Geralmente, quando se la- 

la em progressividade, se dis- 
cutemaisa tributação de ren- 
da, Mas Eimportante mostrar 
que, também por esse cami- 
nho, a gente consegue traba- 
lhar para reduzir a desigual- 
dade para as familias mais po- 
bres” afirma Renata Mendes, 
lider do Pra Ser Justo. 

Ela lembra que um mode- 
lo semelhante foi criado nes- 
te ano pelo governo do Rio 
Grande do Sul, para devolu 
ção do ICMS estadual, Nesse 
caso, é feita devolução fixa de 
R$ q0o anuais para quem és 
tá no Cadastro Único federal. 
Segundo o estudo do Pra Ser 

Justo, entre 30% e 20% da po- 
pulação do estado seria bene- 
ficiada pela isenção personali- 
zada doscinco tributos sobre 
o consumo, mesmo percen- 
tual estimado para São Pau- 
lo, Paranã, Rio de Janeiro, Es- 
pirito Santo e Goiás. 
O trabalho mostra ainda 

que a reforma tributária com 
o mecanismo de devolução re- 
duz os preços do conjunto de 
itens adquiridos pelas pesso- 
as com renda média de até oi 
to salários minimos, compen- 
sada pelo encarecimento do 
consumo da população mais 
rica, Aqui, o fator principal é 
a adoção da alíquota unifor 
me para todos os bens e ser 
viços, prevista nas propostas 
de reforma. 

“A reforma já tem um im- 
pacto de redução nos preços 
dacesta dessas pessoas. Além 
disso, eles vão receber de vol- 
ta esse valor [dos tributos), o 
que mostra O quanto é posi- 
tivo para os mais pobres , diz 
Marina Thiago. 
e it o Pra ser justo, à 

devolução de tributos é uma 
recomendação de várias enti- 
dades internacionais. Muitos 
paises têm dificuldade em im- 
plementá-la por causa cla fal- 
ta de informações sobre be- 
neficiários. Esse não é 0 ca 
so do Brasil, que conta com 
o Cadastro Unico (em geral, 
para Famílias com renda men- 
sal de até meio salário mini- 
mo por pessoa ou renda to- 
tal de até três minimos), que 
também serve de base parão 
pagamento do Bolsa Familia 
e outros programas sociais, 

Famílias com rendimento menor sofrem mais com 
alta de preços acumulada ra pandemia (dados em )* 

Inflação acumulada em 12 meses 
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Unânime, PEC 
da renda básica 
passa no Senado 
arasiLiA Por unanimidade, 
o Senado aprovou nesta ter 
ca-feira (9) uma PEC (pro- 
posta de emenda à Cons- 
tituição) que inclui à ren- 
da básica para pessoas de 
baixa renda como direito 
social. O texto segue para 
a Câmara, onde precisará 
doapoio de 308 deputados, 
Se promulgada, progra- 

mas como o Ausdho Brasil, 
que substituirá o Bolsa Fa- 
múlia, se tornarão politica 
de Estado, não mais de go- 
verno. Com isso, eles não 
poderão ser extintos. 

“Seja o Bolsa Familia, 0 
Auxílio Brasil, ou outro no- 
vo benefício a ser criado, 
haverá o mesmo status que 
hoje possuem políticas con- 
sagradas omega de 
semprego, o Benefício de 
Prestação Continuada, O 
abono salarial, as aposen- 
tadorias e as pensões”, ex- 
plicou o relator, Antonio 
Anastasia (PSD-MO). 
O senador também argu- 

mentou que a alteração vai 
resultar em mais seguran- 
a a quem recebe o be- 
netício e evitar que o pro- 
isenii usado com fina- 
idades eleitorais, 

“Os beneficiários estarão 
Fats SEITAS CJUUNÃOO chCNS 

seus direitos, e boatos ou 
FUMDTES Cpudabo cora bene- 

fícios, que tanto já prejudi- 
caram a vida dos que rece- 
biam o Bolsa Familia, hão 
de acabar O novo status das 
transferências de renda da- 
rá maior força para este ti- 
pode política que, em mo- 
mentos de ajuste fiscal, aca- 
ba competindo por recur- 
sos com gastos decorren- 
tes da Constituição”, disse, 
A aprovação da PEC 

ocorre após o fim do qu- 
xlio emergencial e em um 
momento de mudanças no 
principal programa soci- 
al do pais, De acordo com 
uma MP (medida prouvisó- 
ria) publicada pelo governo 
em agosto aleidez004 que 
criou o Bolsa Familia deixa 
de valer nesta quarta (10). 
No lugar, é instituído o 

Avpeilio Brasil, que tem pro- 
vocado incertezas entre es- 
pecialistas sobre a forma de 
financiamento e os possi- 
veis riscos fiscais. 
O texto inicial da PEC, 

apresentado pelo senador 
Eduardo Braga (MDB-AM) 
emacão, estabelecia que as 
despesas relativas do pro- 
grama renda básica ficas- 
sem fora do teto de gastos. 
O relator, porém, retirou es- 
sa previsão para evitar *con- 
tenda e [evitar | prejudicar o 
necessário andamento céle- 
re” da proposta, O PT apre- 
sentou um destaque para 
tentar manter o artigo, mas 
não teve o apoio da maioria. 

“Este programa só sema- 
terializa, só terávida senos 
o retirarmos do teto de gas- 
tos para garantir que essa 
renda possa se viabilizar. 
O teto de gastos não pode 
ser uma âncora tão pesada 
que gere sofrimento e dih- 
culdades ao povo brasidei- 
ro” argumentou o senador 
Rogério Carvalho (PT-SE), 
A PEC dos Precatórios, 
ue tramita Em Câmara, já 
ribla o teto de gastos para 

viabilizar a promessa de Bol- 
sonaro deelevar para R$400 
mensais o valor transferido 
pelo Auxilio Brasil. 

Pelo texto, a Constituição 
será alterada para que o te- 
to anual de despesas fede- 
rais passe a ser corrigido pe- 
lo IPCA (Indice Nacional de 
Preços ao Consumidor Am- 
plo) acumulado em 12 me- 
ses de janeiro a dezembro. 
Atualmente, o periodo 

usado para calcular o limi- 
te anual considera o IPCA 
acumulado em 12 meses 
até junho do ano anterior. 

A PEC determina ainda 
um limite para pagamen- 
to de precatórios (dividas 
da União reconhecidas 
pela Justiça), o que libera 
mais espaço no Orçamento. 
Washington Luiz 
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Dia de “morte zero" por Covid é ficção 
São Paulo fez grande progresso na epidemia, mas número de mortes estagnou faz uns 20 dias 

Vinicius Torres Freire 
Jesstalista, foi seécrethr o de Redação da Folha. E mesce em edminstração publica pela Ur versdade Harvard (EUA) 

Essa históriu de dias de “mor 
te zero" por Covid em São Púu- 
lo ainda é uma frcção, infeliz- 
mente. No segunda-feira, 0 es: 
tado não registrou morte al- 
guma causada pela doença; 
na terça-feira, duas. O registro 
diário não quer dizer grande 
coiso Tem atrasos é variações 
por causa de problemas adm 
nistrativos. Mus isso nem é o 
mais importante, Faz uns 20 
dias, 0 número médio flutua 
em tomo de 63 mortes por dia. 
É uma vitória parcial e um 

ultivio. Chegumos q ter go 
mortes por dia, em abril É 
possível que os números bai 

xos deste início de semana se 
repitam. Tomara, mas não te- 

mos como saber À tendência 
de queda firme que vinha des- 
de junho foi interrompida de- 
pois de meados de outubro. 
Não é espirito de porco es- 

tatistico, A epidemia aqui é di 
ferente, até por ter sido muito 
pior musa Europa vive surtos 
preocupantes é repensa medi 

das sanitárias. Não podemos 
facilitar Temos de levar qo li- 
mite nossa grande copocidode 
de vacinar e de aceitar as in- 
jecões. Não sabemos q duro- 
ção da imunidade, aliás sem- 
pre relativa, seju por meio de 

vacinas ou de infecção prévia. 
Não se tráta também de sinal 

de que temos um problemo no 
vo. Desde outubro, q reahertu- 
ru econúmica é quase total; as 
aglomerações voltaram. Mas 
mo tivemos surtos. A situação 
apenas parou de melhorar Há 
CUErOs duançõs, de resto, 

O número de novas interna- 
ções em UTI continua a cuir, 
talvez prenúncio de baixas no 
número de mortes, embora se- 

je ainda de 338 por dia. À taxa 
de vacinação completa no estu 
do é maior que a de paises eu- 
rópeus de tamanho compará- 
vel (isto é, excluidos os peque- 

nús! menor que a de Espanho 
eltúlia, ligeiramente maior que 
u de Alemanha, França ou Rei- 
no Unido (ou até maior que a 
da Itúlia, se levada em conta q 
população vacinável). 
A média de mortes diúrio 

por milhão de hubitantes de 
São Puulo (1,3 por dia) ago- 

ra menor que a de EUA (3,6) 
e Alemanha (2), próxima à do 
Espanha (1,2), mas hem supe- 

rior à de França e Reino Uni- 
do (0,8) ou itália (2,53). 
Avacinação funciona. É pre- 

ciso lembrar também que mui- 
ta gente teve reforço involuntá- 
rio de imunização porque a epi- 
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demiu foi extensa em São Pau- 
lo O total de mortes por milhão 
do estudo é um dos maiores do 
mundo, 3.270. Na Itália, que pa 
deceu muito, de 2.199. No to- 
tal do Brasil, de 2.848. Em São 
Paulo, 2% dos pessoús com 70 
anos ou mais morreram: 1 em 
so. Do grupo dos maiores de 
se, morreu 1%. É umo letolido- 
de de querras terríveis. 
Na Europa, há surtos. Pode 

se especular que, pelo tamanho 
da epidemi ou das caracheris- 
ticus da doença e da vacinação 
por aqui, São Pulo esteja me: 
nos sujeito à repiques. Mas não 
sabemos, nem convém facilitar. 
Avacinação é extensa no es- 

todo: quase 89% dos pessoas 
de 12 anos ou mais têm imuni- 
zação completa. Depois dessa 
campanha bem-sucedido, o (hs 
tribuição de mortes por grupo 
de idade voltou d ser 0 que era 
antes da vacina, Cerca de 75% 
dos mortos nos últimos 32 di- 
as tinha do anos ou mais, co- 

conomistas dizem ao BC que dano 
de incerteza fiscal já é permanente 
Projeções dos analistas para inflação e PIB do ano que vem devem piorar nas próximas semanas 

Larissa Garcia 

BrasíLIA Em dois dias de reu- 
niões fechadas com o Banco 
Central, entre segunda (8) e 
terça-feira (9), analistas do 
mercado financeiro foram 
unanimes quanto ao estrago 
causado por incertezas fs- 
cais na economia. Com isso, 
os economistas devem piorar 
nas proximas semanas as pro- 
jeções para a inflação e para o 
crescimento do PER (Produto 
Interno Bruto) em 2022 

Para muitos, segundo re- 
latos de participantes à Fo- 
lha, independentemente dos 
próximos passos do Congres- 
so na agenda fiscal, o dano já 
é permanente. À avaliação é 
que houve perda de credibili- 
dade em relação à âncora As- 

cal do país, o que impacta in- 
dicadores como inflação, ta- 
xa de juros e cambio. 
Um dos participantes, que 

preferiu não se identificar, 
contou que há uma crise de 
confiança, de reputação e per 
da de credibilidade que já leva 
à economia para outro equi- 
líbrio, mudando expectati- 
vas de câmbio, de inflação, 
de crescimento, de taxa de 
juros é de dinâmica da divi- 
da pública, 
A manobra do governo pa- 

ra driblar o teto de gastos fol 
mal recebida pelo mercado e 
levou a uma mudança de pos- 
tura do BC na última reunião 
do Copom (Comite de Politi- 
ca Monetária), no fim domeês 
passado, Na ocasião, a taxa 
básica de juros (Selic) foi ele- 

GE vai se dividir em três 
empresas com foco em 
saúde, energia e aviação 
NOVA YORK E LONDRES | FINANCI» 
aL TIMES À General Electric 
planeja se dividir em três 
empresas, o que poria fim 
ao seu status como o mais 
conhecido conglomerado 
industrial dos Estados Uni- 
dos, depois de anos de ten- 
tativas de correção de falhas 
em seymodelo expostas pe- 
la crise financeira. 
A divisão em três compa- 
nhias de capital aberto, com 
foca em saúde, energia e avi- 
ação, representaria o passo 
final nó desmonte do grupo 
a e por Jack Welch 
no final do século passado. 
Também representa ame- 

dida mais ousada adotada 
pelo presidente-executivo 
da companhia, Larry Culp, 
em seus anos de esforço para 
turmnar a diversificadaempre- 
sa mais enxuta, ante a pres- 
são crescente dos investido- 
res quanto ão fraco desem- 
penho da companhia. 
As ações da GE subiram 

em mais de 10% em opera- 
cões anteriores à abertura 
dos mercados, o que apon- 
ta pará uma recepção posi- 
tiva dos investidores à deci- 
são, que facilitará que eles 
escolham que partes da em- 
presa continuarão a apoiar. 
AGE Healthcare será cin- 

dida em 2023, e a GE reterá 
uma participação de 19,9% 
na unidade. A GE Renewa- 
ble Energy, GE Power e GE 
Digital serão combinadas em 
uma só companhia, cujo fo- 

co será aenergla, com cisão 
marcada para 2024. Assim 
que essas transações forem 
concluídas o foco da GE ori- 
ginal passará a ser a aviação. 
“Ao criar companhias de 

capital aberto lideres em 
seus setores, cada uma po- 
derá se beneficiar de um fo- 
co mais estreito, de aloça- 
ções de capital direciona- 
das e flexibilidade estraté- 
gica, para promover o cres- 
cimento em longo prazo e a 
criação de valor para os cli- 
entes, investidores e empre 
gados”, disse Culp. 

“O dia de hoje é um mo- 
mento de definição para a 
GE, e estamos prontos... E 
não pararemos por ad: nosso 
loco continua a ser reduzir as 
dividas, melhorar desempe- 
nho operacionale empregar 
nosso capital de maneira es- 
tratégica a fim de promover 
um crescimento sustentável 
ejucrativo” ele acrescentou. 
Este ano, a GE vendeu sua 

divisão de leasing de aviões 
à AerCap, da Irlanda, em 
transação de USS 30 bilhões 
(R$ 165 bilhões). Antes dele, 
Jeff Immelte John Flannery 
venderam grandes porções 
do grupo, entre as quais a GE 
Capital, subsidiária que ad- 
ministrava os ativos imobi- 
hiários e as operações de se- 
guros da companhia. James 
Fontanella-Khan , Andrew 
Edgecliffe-Johnson, Ortenca 
Aliaj e Adrienne Klasa 
Tradução de Paulo Miphaer) 

vada em 1,5 ponto percentu- 
al, 27,75% 40 ano. 
A alta foi maior que a indi- 

cada na reunião anterior, em 
setembro, quando sinalizou 
que subiria novamente a Se- 
he ema ponto percentual, O 
residente da autarquia, Ro- 
ertoCampos Neto, e direto- 

res reiterarám em eventos dos 
E participaram ao longo 
das últimas semanas que à 
plano era manter esse ritmo 
nas decisões seguintes. 
Na semana anterior ao CGo- 

pom, no entanto, o governo e 
seus aliados no Congresso in- 
seriramna PEC (proposta de 
emenda à Constituição) que 
adia o pagamento de preça- 
tórios uma mudança na re- 
gra de correção do teto de gas- 
tos que, na prática, expande 

o limite das despesas federais 
como objetivo principal de 
nanciar O novo programa soci- 
al do governo, o Aualio Brasil, 
que substitui o Bolsa Família. 
Diante disso, o BC teve que 

acelerar o ritmo de aperto mo- 
netário para tentar levar a in- 
flação de 2624 e 2027) meta. 
O ruído fiscal em torno do 

possível rompimento do teto 
de gastos fez com que econo- 
mistas piorassem as projeções 
para o próximo ano. 
De acordo com o boletim 

Focus desta semana, em que 
o BC divulga expectativas do 
mercado, a Selic deve termi- 
nar 2022 em 1% ao ano, a 1n- 

Hação a 463% e o PIB deve 
crescer 1%. Há quatro sema- 
nas, as estimativas eram de 
Bz5% dO ano, 47H ELA, 

respectivamente. 
Um dos participantes resa- 

miu que há consenso sobreos 
ii sli pelas incer 
tezas hscais e tambem de que 
haverá desaceleração econô- 
mica e queda da inflação em 
2033. Os econúmistas, contu- 
do, divergem sobre a intensi- 
dade da queda da atividade 
da desinilação. 
Segundo relatos, parte dos 

economistas diz acreditar que 
a inflação ficará entre 5% e 6% 
no próximo ano e outra par 
te que acha que a desinflação 
será maior, q% e 5%. 
Os analistas apresentaram 

ao BC projeções mais haixas 
para o PIB com crescimento 
abaixo de 7% emostraram pre- 
ocupação coma possibilidade 
de retração em 2022. 
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Logotipo na fachada da sede do Nubank, em São Paulo pasta visitar 18 jus 2004 /esters 

Ações do Nubank devem ir à Bolsa em dezembro 
Lucas Rombana 

sÃorauLo As ações do Nubank 
devem estrear nas Bolsas de 
Valores dos EUA (NYSEj e do 
Brasil entre os dias ge 10 de 
dezembro, segundo post pu- 
blicado pelo banco digitalem 
seu blog nesta terça-feira (9). 
Pelocronograma fixado pa- 

rã a operação, a partir desta 
terça até o dia 17 de novem- 
bro, as pessoas que tiverem 
interesse em participar da 
oferta pública inicial de ações 
(IPO, na siglaeminglês) deve- 
rão criar uma conta no Nu in- 
vest, a corretora responsável 
pela distribuição dos BDRs 
durante 0 IPO, 
BDRéasigla para Brazilian 

bafo Receipts, certih- 
cados de depósito de valores 
mobiliários emitidos no Bra- 
sil, que representam ações de 
companhias abertas com se- 
de no exterior. 
Os BDRs do Nubank terão 

como lastro as ações que se- 
rão originalmente negociadas 
na Bolsa de Nova Tork. 
Nubankvai listar ações nas 

Bolsas de Valores do Brasil e 
dos EUA - Paulo Whitaker - 
19.jun.2018/Reuters 
Entre os dias 17 e 5 de de- 

zembro, será o chamado pe- 
riodo de reserva, quando o in- 
vestidor pode reservar EDRs 
para investir no IPO. 
O banco explica ainda que, 

no caso específico dos BDRs 

que fazem parte do plano de 
distribuição aos clientes, es- 
ses ativos poderão ser nego- 
ciados na Bolsa somente após 
um ano da emissão inicial 

“Duseja, durante os primei- 
ros 12 meses a partir da nos- 
sa entrada na Bolsa, vamos 
cuidar do seu pedacinho en 
quanto você pode se familia- 
Tizar com o mundo dos inves- 
timentos para tomar as me- 
lhores decisões sobre o que 
fazer com ele no futuro”, diz 
o banco. 
O EBDR do Nubank, segun- 

do as estimativas do banco, 
vai representar um sexto de 
uma ação ordinária classe A 
da Nu Holdings, empresa h- 
der do grupo Nubank. Essa | 

AM 

mercado 

mo em fevereiro, antes de a va- 
cinação começar a fazer efeito. 
A maior parte dos mortos 

(73%) tinha comorhidades (nos 
últimos 3º dias, 77%): 58% ti- 
nham alguma doença do co- 
ração, 43%, diahetes mellitus, 
14% eram obesos etc. (a soma 
das comorhidades dá mais de 
100% porque uma pessoi po- 

de ter múis de um desses mo- 
les). Se tivéssemos mais pro- 
gramas de saúde preventiva, 
comida melhor, menos seden- 
tartamo, para nem mencionar 
cusas decentes, poderidmos ter 
salvado mais pessoas. 
Há sinais de esperança. Em 

São Paulo, mais de 08% da po: 
pulação vacindvel tomou pelo 
menos uma injeção. É um in- 
dicio de que mesmo os eleito- 
res restantes de Jair Bolsona- 

ro, quase todos eles, ignora- 
ram as campanhas homicidas 
contro a vácina, 

vinicas dosrescrgrupalolha com br 

Um dos participantes con- 
tou que todos concordaram 
que houve uma quebra fs- 
cal relevante, Segundo ele, al- 
guns estão mais pessimistas, 
outros acham que há exagero 
na reação do mercado, embo- 
ra concorde que o movimen- 
to de perda de confiança foi 
significativo, 
Outro convidado afirmou 

que há dúvidas quanto ao pa- 
tamar que chegará a taxa bá- 
sica de juros, já que com o nú- 
vo nivel do dólar (em torno 
de R$ 5,50) seria dificil que o 
EC conseguisse colocar a in- 
Ração no centro da meta em 
acer. Para ele, ainda assim, ha- 
veria uma desinflação impor 
tante, de 9% para 5%. 
Com o aumento das incer- 

texas, alguns analistas apre- 
sentaram intervalos para as 
suas projeções -normalmen- 
te é apresentado apenas um 
número para cada indicador, 
Nessas reuniões, que Ocor 

rem a cada trimestre, o BC 

não se pronuncia, apenas ou- 
ve análises, demandas e pre- 
ocupações dos economistas, 
Os encontros, feitos em dois 
dias e divididas em três gru- 
pos, antecedem a publicação 
do Relatório de Inflação. 

fração será confirmada ao fi- 
nal do IPO. 
“Esse é um tipo de investi- 

mento arriscado e não reco- 
mendado para todos os perfis 
de investidores, Recomenda- 
mos fortemente que, antes de 

tomar essa decisão, você leia 
o nosso prospecto e o formu- 
lário de referência, em espe- 
cial à seção fatores de risco”, 
destaca o Nubank. 
Em meio ao processo de 

abertura de capital, a fintech 
tem tido dificuldades para 
manter à operação no azul 
até aqui. 
O banco digital informou no 

prospecto a respeito da oferta 
de ações que, no periodo de 
nove meses até setembro de 
2021 incorreu em prejuizo de 
USS gg imilhões (R$ 551,2 mi- 
Ihões), considerando as ope- 
rações tanto no Brasil, como 
também no México e na Co- 
lômbia. 
No início de outubro, o Nu- 

bank havia anunciado ter al- 
cançado seu primeiro lucro, 
de R$ 76 milhões, no primeiro 
semestre, mas que considerou 
apenas a operação no Brasil, 
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Governo estuda criar fundo para combustíveis 
Informação é do ministro Bento Albuquerque, que não explicou como medida funcionaria; gasolina já chega a custar R$ 7,99 

Washington Luiz 

BrasíLIA O ministro de Minas 
e Energia, Bento Albuquer- 
que, disse nesta terça-feira 
(9) que o goveémo estuda cri- 
ar um “colchão tributário” e 
uma reserva estabilizadora 
Ei preços para conter a alta 
o preço dos combustiveis. 

uquerque fez a afirma: 
ção durante audiência na Co- 
missão de Infraestrutura do 
Senado, mas não explicou co- 
mo as medidas funcionariam 
nem quando seriam anuncia- 
das. Ele ainda destacou que à 
redução de tributos para re- 
solver o problema depende- 
rá de compensações. 

“Alguns tributos já foram re- 
duzidos, outros estão em aná- 
lise, tem que haver compen- 
sação. O colchão tributário, 
que é uma medida que pode 
permitir, ao longo do tempo, 
que essas variações dos pre- 
cosdo petróleo e também dos 

O ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia), em evento em Brasília Esarisosa-m age 21/485 

combustíveis sejam compen- 
saias de alguma forma” infor 
EncAu O ministro, 
Na última semana, o preço 

da gasolina subiu novamente 
ejáchega a R$ 7,999 por litro 
em Bage (RS), onde a pesquisa 
da ANP (Agência Nacional do 
Petróleo, Gás e Biocombusti- 
veis) encontrou o maior valor. 

bustivel foi vendido a R$ 6710 
por hitro, alta de 2,2%, ainda 
com repasses do último rea- 
e te promovido pela Petro- 
ras, de 7%, no fim de outu- 
bra, O valor é um novo recor 
de desde que a ANP começou 
acompilaros preços dos com- 
bustiveis no pais, em 2002, 
O preço do diesel também 

emmédia, por R$ 5,339 por h- 
tro. Ovalor é 3,4% superior so 
praticado ra semana anterior. 
O ministro atribui os aumen- 

tos constantes à alta do petró- 
leo e à desvalorização cambial, 

“Os investimentos em petro- 
leo e gás no mundo, nos últi- 
mos três anos, cairam 40%. E 
agora nós temos uma crise de 

da é maior que a oferta, daio 
aumento” conchulu. 
Uma das soluções defendi- 

das por técnicos do governo 
E acrise é acriação deum 
undo de compensação abas 
tecido com recursos da Cide 
(Contribuição de Interven- 
ção no Dominio Econômico). 
A ideia é destinar ate qi do 

Na média nacional, o com- teve alta e tem sido vendido 
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INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS 

DO ESTADO DE SÃO PAULO EA. - IPT 

CMPS 6067000165 

Cotação - Processo IPT Nº DLODRDS,20bi . RODSGHA DOR 

OBJETO: Cor irsação ce smqrda sipos a ilteia vhanco corso de dooniçãa de 
solnina o auperte bádeco para a cedo CoiPT idenomiraça IPTNET| contento ativos 
cs toda Mindd dicas do tabeicario MPE Arda, 

Colação . Processo IPT Nº DLODADA 2071: NC555I1,2021 
CBJETO: For oração do meriço mpessibisdo ce manuisnação cormisa or-pia 
meporia átrios do latrigania MPE, 

Eviação . Processo IPT Nº DLODBOS 2071 . RÉBOIO7. 2021 

OBJETO, Contratação de frásiação da serviços de supóris a gestão de derviços aisinaba 
Ca meicdoióga e prúcdisos propodics baseados em normas do aibéma da gesiho de 
sersiçãs SD DODC0)| é mis boss prábcas da di para à ambiente Dpes Source GLPI em 

use pela Coordenado ia de Sersiços Ce Tocnalogia de 'rdormação-CST) 

Estação . Processo IPT Nº DLOGADS 2021 - ACG6SO1.DhZ 

DEJETO: Coriratação da presiação de senaços de seporie a gastão DE senaços 
piravês da metedolsgia é processos propostos Easeades Em normas do sisiama de gostão 
de sérviçõs [150 DODOC) e nas boss práscas da di pars o ambiente Dpen Source GLPI 
em uso pela Cossdesadesia de Serviços dé Tecnologia da infoesmesção-CST]. 

Cotação - Processo IPT Hº DLOGBOS. 2021 . ACETADO. Ri 

DEJETO: Farnacimento de Canlareiras é chapas de aço ADE. 
Data Final para apresentação de proposta: 12 BOB abé as 17-bDh. 
Esstarecimenios acicionas poderão ser obiicos siravés Dos lessons emas 
113) 3787-4005 - damizo Gipllx - Departamenio de Compras 

Cotação + Processo IPT Hº DLOGBS 2021 - RESGDSA. DOR 

DEJETO: Aquesção de Cyirder minor 23 16 LBCODADA SLOT & Pro - NOM SOFTEDSS 

pasa O equigamento ca Marta PeshinE-imer - modelo lambda DD. 

Colação « Processo IPT Nº DLOGASS. 2021 . AC5TIIZ MDA 

DEJETO: Aquisição de cabos bintatos nsirumentação em segurança iririnaeca 
Eúiação . Processo IPT Nº DLOGDASS, 2021 +. RESTATE DOR 

CEJETO: Acusação de Cintas de cisuação de caça iuibular sing e manias cora 
Em pino pósca é cupita. 
Data Final para spreseniação de proposta: 12H R02i até as 17:00h. 
Esciarecimerdos aciciónda poderão ser oblidos através Cos nicianse-marl 
(17) 00901-2475 - gdurocha Diplhr - Departamento de Compeas 

oferta e demanda. A deman- 

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA 

AVISO DE LICITAÇÃO 

Medaldade: Pregão Eletrênico nl 22202 Objato: Preparação produção + 

formecntento cer tired de reheições ecáriches preritos sá forma tramsportada, à Umbanda 

Prisional: Prosbdoo de List = Pres-LUZ, dem lota úmco, misegueardo uma mlimes tação 

thaancêada d em condçdes Hqhbnico-san árias adequadas à presom a sorvidanto 

pábdcso a terviço na unldada pipoca em epigrate Mbertura éla SIMNTÓGA de DDD 

horas, Po dim estrónico mvnecormpres mag order O méliai poderá ear obtido nó memo 
wvta O catasieamento do proposias icieda po momento era quer der pubicado rc edita 

na Periel de Compras do Estado de Minas Geres e ancora em, autora licaminia, ha 
data e hora marcadas para realicação da sessho do preção Secrotara de Entado de 

duntiça a Sogurseça Pública Bedevia Papo ceho Paulo |) cê dddS, Calíício Minme - Gi 
ama, Serco Gerda Cidada Adrmrnmiranca. Bo Heszonta, OR de moversbre ce 203 

LOCAL PARA SETIRÁDA DO EMTA COMPLETO oe ten ap gone, met usg DIC acoes | 
dps RCA 0 e Cet 0 paquitas mrGgaci Servico de Dom pres Cemiralicadas da Raboria da 
USP, são a Fa do adora, Su 1º andas - lo Paio - SP - CEP GESDA o . iene EI) | 
DEE NIDA NE A, 3050.5)BOESIDES VEDA = amd Om cando 

SP TORA «EM 
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| cromo oe comená as |POSMILADOR MA CHIARA ENTERRO 

ne toetgnsammenar ocoma [USADO EE HO PAG A 1 PED E 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

AVISO 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO nº 15202 

FROCESSO SEI Nº 20.22. 000 DIMASDE. 2021-831 

DATA É HORARIO DA LICITAÇÃO: 251/2021 da 14h 

DEJETO: Aquesição de coleies balisiicos 

LOCAL DA LICITAÇÃO: Exdusvamente por meo do esema eotrúnco do 

Comqprasnnes - SIÃSO, na pára pn gos bricompras. 
DBSERVAÇÃO: As aroregsadas am pariopa da presente lotação deverdo 

obter o Edital e sevi Adios Do prado compreendido ema cx das 12/10 

e SUTURA, mo ardereçã debônco pra pocbacombtas du no Portal da 

tn do Meira Públoo do Estado do Fo do Janeiro 

ts MISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, PECUÁRIA 

E ABASTECIMENTO 

PÁTRIA AMADA, 

ES BRASIL 
-  Imatia FEqra ds 

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2021 

CEJSETO: Contratação ce empresa especaiicada em sagerhama para Esstução 
da olra civil pars Adequação da rede de Águas pluviais e drenagem do 
borsbário “DIA” de Segurança Biológica NEZMES, emsteriés no Laboratimo 
Federal de Delesa dgropecudra er Cármpiras-SP. 
CATA ABERTURA: 25/11/2021 
HORÁRIO ABERTURA: 200% horário de Brasbia) 
LOCAL: LEDAVSP na Rea Raul Ferran mn - dd Santa Maceira CarprassP 
O Ecial poderá ser obtido gratuitamente no sile aver gos Evfcomrpias ou na 

LEDASP jacsitado a Rua Rad Ferran. sér + Ji. Santa Maceira CampngisP 

Pari Fernandes Feltmm 
Coordenador do LFDASP 

“ATO RESULTADO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2021 
DEJSETO: A Umião, por intermédio do Laborabório Fedesal de Defesa Agropecuária 

da São Pauta, por mem da Córmasão de Listáção do LFDASE iráiituida pera 

Portama nº 034 de 12 de agosão de 2021 pubiicada em 13 de aposto de 2031 
tora público que a sessão púlbiica para Tomada de Preço e DR bo deserta 

Yuri Fernandes Faltrim 

Coordenador do LEDS 

totaldos recursos arrecadados 

como tributo para esse fundo. 
A diferença (29%) precisa ser 
dsenirir obrigatoriamen- 
te, para estados e municipios. 
Em 2022, à Cide arrecadou 

R$1,5 bilhão, Assim, o percen- 
tual estimado pelo governo 
geraria até R$ 1,1 bilhão para 
compensar às preços, 
Atualmente, esse dinheiro 

vem custeando principalmen- 

AVISO DE CONSULTA 
PÚBLICA Nº 10/2071 

O Goeniri do Estado de Minas Gerais 

por mais da Secretaria de Estado de 

infesestrataro o Mabi-dade - GEINFRA, 

comenica que cerlzara  Corsuita 
Pública po praro de DO [brista) Elas 

para colhar dugêstões & Sestribiições 

para à CONCEASÃO DAS LINHAS VE É 
DO METHO DA RMBH. As informações 
asbra & irejeto da cercesade, beem 

corms é formmaléro de menela de 

goRslignamenios dd teguismanis Com 

a fóuma de parieipação ro Corsulta 
Póbiea astarão despenienia no são da 
SENFRA (https liam |ntrscatrytura 
mmgoubr mu no unia da Urdade 

ge PPP de Estado de Mimas Gerais 
dhttpodtuwan parcerias meg qua br) à 

partir de JOMifooos Às comtribuições 

poderão ser encamirhadas Do 

perido entre HOME e MOPrIHZoa! 
Informações dé txciarecomentos 
aticionas podosãc ser oétidos pero 
endereço de e-maii concesssometrca 

infrsestrutura mo.gor kr. Ferrendo 
Sochariacã Marcato - Becretário de 
Estado de lafrzertruturaa Mobilidade 

teobras do Dnit (Departamen- 
to Nacional de Infraestrutura 
de Transportes) em estradas 
e projetos da Receita Federal 
pormeio do Fundaf (Fundo de 
Desenvolvimento e Adminis- 
tração da Arrecadação e Fisca- 
lização), que tem como obje- 
tivo principal alterar a estru- 
tura de arrecadação do fisco. 
No Congresso, a Câmara 

aprovou um projeto que rmu- 
da a regra sobre o ICMS (im- 
pasto estadual) de combusti- 
veis e prevé que o tributo se- 
ja aplicado sobre o valor mé- 
dio dos últimos dois anos para 
baratear o preço da gasolina. 
A proposta, porém, entren- 

ta resistência de governado- 
res e está parada no Senado. 
Nas prúximas semanas, o pre- 
sidente da Casa, Rodrigo Pa- 
checo (PSD-MG), deve se re- 
unir com representantes da 
Petrobras e dos estados pará 
tentar construir uma saida. 
Além disso, a CAE (Comis- 

são de Assuntos Econômicos) 
do Senado aprovou nesta ter 
ça convite para que Albuquer 
que, o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, e o presidente 
da Petrobras, Joaquim Silva e 
Luna, prestem informações 
sobre os sucessivos aumen- 
tos de preços dos combusti- 
veis, Eles não são obrigados 
a comparecer, 

p semináriosíolha 

O Brasil precisa ser 
discutido. 

d saúde 
é tecnologia 
b cultura 
Peconomia 
b meio ambiente 

e muito múis 

Acesse o site 

folha.com/ 
imariostoll 
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PE GG = PECOIHENDA! = MECOTRO DE PREÇÕE FARA EVENTUAL 
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A bênção tecnológica dos ricos 
Paises em desenvolvimento precisam crescer bem antes de fazer mais com menos 

Helio Beltrão 

Engenheiro com especiabeação em finanças e MEA na Ur versidade Columbia, é precedente do dirstituto Mises Brasil 

Nas discussões sobre meio am 
hiente há uma tendência preo 
cuponte que pode utrápalhar 
a prosperidade dos paises em 
desenvolvimento e do Brasil. 
Pprxiste Lárrici Crençi CLT, 

malthusiina, de que o cresci: 

menti CCom O necéssum 

enero leva EE rm FRACO COM 

Sumo materias primas é emer 

gta, Consequentemente, codo 

vez muis vozes defendem que 

o mundo deve reprimir o cres 
cimento econômico e o con- 
sumo com o objetivo de dimi- 
nuir à pegado no planeta. O 
pressuposto nunca questiona 
do é “consumir mais produtos 
aquece 0 pluneto” como afir 

| DOM. Samuel Pessãa | SEG Mami 

Podcast da Folha e do 
são PAULO Ú que é mito e o 
que éverdade na hora de con- 
correr à uma vaga de empre- 
go? Como questões da saúde 
mental afetam sua carreira? 
O que esperar dotrabalhono 
futuro? Esses e outros ássun- 
tos ligados ávida profissional 
serão temas do podcast Mi- 
nha Vaga, Minhas Regras, uma 
produção da Folha em parce- 
ria com o LinkedIn que será 
lançada nesta terça-feira (9) 

Os episódios serão publi- 

mou o colunista do Financial 

Times, Simon Kuper Se q ideia 
qunhar tração, o Brúsil e ou- 
tros puises serdo condenados 
go subdesenvolvimento, 

Acrénça, no cnbinto, é equivo 
cada, Algo contraintuitivo é pro 

masor tem ocorrido desde roça 

Estudos Unidos Reino Unido é 

QUiros putses ros esto com 

aumindo cada vez menos ma- 

teriuis, metais, papel, petróleo, 

energia. Ea desmaterialização: 
uma menor pegoda humana, em 
multiplos dimensões. 

Jesse Ausubel, em “The Re- 

tum of Nature - How Technolo- 
gy Liberates the Environment” 
(2075), mostra que nas últimas 

cados quinzenalmente, às 
terças-feiras, com histórias 
de pessoas no início de suas 
carreiras ou gente experien- 
te buscando se recolocar no 
mercado. Especialistas dis- 
cutirão o tema e darão dicas 
que podem ajudar o ouvinte 
em uma nova contratação ou 
na evolução de sua carreira. 
A apresentação e o roteiro 

são do jornalista Bruno B. So- 
rapyi, que desde 2013 é repór 
ter da Folha, na qual já passou 

naldo Lemos | TEM. Michael! É 

décadas a produção de milho 
nos Estados Eidos tem cres- 
cido continuamente, do passo 
emquea área plantado pouco 

cresceu. Em 2018, 05 Estudos 
Unidos produziram 2,6 vezes 

mais milho por hectare do que 

em ag7o. O dado mais surpre: 

endente é que o uso de fertili- 
zuntes, dqua e defensivos qui- 

micos diminuiu em termos ah 
solutos, embora a produção té 

nha mais que triplicado. Mal- 
thus feoria embashacado. 
A desmaterialização não se li 

mita do milho é outros cereais 
Aço, cobre, lenha, alumínio, po- 
pel: O consumo americano de 
cudo um destes itens já ultro- 

LinkedIn estreia com 
pelo Guia Folha, revista são- 
paulo e coluna Mônica Berga- 

mo O jornalista será acom- 
panhado pela editora-sênior 
do Linkedin Notícias, Clau- 
dia Gasparini, Ela atua desde 
2518 com criação e curadoria 
de noticias e análises sobre 
mercado de trabalho no Lin- 
kedIn, que tem si milhões de 
usuários no Brasil A edição de 
som é de Luan Alencar. 

O episódio de estreia discu 
te o que é lenda e o que é ver: 

passou o pico e está em dechi 
mo há cerca de 20 anos, a des- 

peito do aumento populacio- 
nal é do pujante crescimento 

econômico, Ausubel demonstra 
que nos Estados Unidos, entre 
100 commodities, 76 Ji alean- 

AaFidiro LE pio de correio dao 

luto; QUiTOS S3 atiragtran o pi 

vo em proporção do PIB 

Está ocorrendo nos paises 

ricos uma admirável dissocia 

ção entre à produção de bens 
de consumo (PIB) e o uso de 

matérias-primas. Um exem- 
plo são ds latinhas de alumi- 
mode cervejase refrigerantes 
(g30 mi). Quando introduzida, 

a lata de alumínio (um avan- 

iltrão | qui, Clda Bento, Solange Sro qua. Helo Ba 

dade na hora de passar por 
um pari IM a] sei TVO, 

Para isso, o Minha Vaga, Mi- 
nhas Regras traz histórias co- 
mo a de Eduardo Aovama, 20, 
paulistano que se sentia inse 
guro ao participar de proces- 
sos seletivos sem ter experi- 
ências prévias. Ou de Alessan- 

dra Vieira, que recebeu diver 
sas negativas quando quis re- 
tornar à vida profissional de- 
pois de 20 anos como dona de 
casa, cuidando dos três filhos, 

QUARTA-FEIRA 10 DE MOVEMBRO DE 2021 

ço versus as pesadas latas de 
folho de flandres) pesava 85 

q Algumas décadas depois, 

em zon, 0 peso chegou a 13 q. 
Em 2012, u Ball Corporation 
anunciou redução para 9,5 q. 
A energia economizado tum- 
bém é brutal. É uma estupen- 

da dinâmica de maior produ- 
ção (e consumo) de bens finais 
com menor consumo de muté- 
rids-primas é energia, como 
afirma o qutor de “Mais Com 
Menos” Andrew McAfee. O úr 

quimento de que está se expor 
turudo u pera N lua Qui ETA ME SE 

tenta, segundo o úutor, já que 
a importação de produtos fi- 
nus iMiensis Cm FéCursas t 

uma parcela muito pequena 

da econômia americana, 
A inovação cominha mais rú 

pido que o crescimento do PIB. 

O mundo tem feudo mais ver 

de desde 2015 pela primeira vez 
desde a Revolução Industrial; 
os Estados Unidos devolveram 
à natureza desde 1982 uma área 
maior que a do Ceará. 
Mas isto ainda não ocorre 

A19 

mercado 

nos poisesem desenvolvimen 
to, Além da incompetência de 
nossa governança pública, à 
tecnologia que podemos ar 
cor é em geral menos avan- 
cado e mais suja, pois somos 
mais pobres, Mesmo na agri- 

cultura, na qual somos avança 
dos, nossa produtividade mais 
buixa é péssimo infroestrutu- 
ra exigem mis terra para o 
plantio. É preciso enriquecer 
para desmatertalizar 

Desde 2000, Estudos Unidos, 
Alemanha, França, e outros 

ricos emitem cada vez menos 
LOpendo por conta de conte- 

rências do clima 
A desmaterialização de- 

pronta tia É FRIA E PRICES LES 

toso diminuir us emissões de 
CO em um país em desenvol 
vimento. No Brasil, as emis- 

sões são baixas, muito vincu- 
lados ao desmatúmento, € jú 
reduzimos desde 2005 4 mai- 
or parte do compromisso pora 
2096. Temos que seguir nesse 
caminho, mas também priori- 
Zur o crescimento econômico. 

dicas sobre carreiras 
“Com 4º eu não tenho só a 

minha idade, mas eu toda a ex 

periência que eu trago atrás 
de mim, toda a bagagem” diz 
ela. “Porque não é só faculda- 
de, Agente pode agregar mui- 
tomais, e as pessoas tambem 

Rafael Souto, especialista 
EM ca Errei ua direto | u a CAM 

sultoria Produtive, fala sobre 
mitos e verdades na busca por 
um emprego. Ele dá dicas para 
fazer bonito em um primeiro 

processo seletivo ou na tenta 

UOL. Um universo 
de possibilidades. 
8 horas diarias de programação ao vivo, podcasts, streaming, 

muito conteudo para se informar, entreter, 

além de produtos para facilitar O seu negócio e a sua vida, 

e vol Seu universo online 
UOL e programação ao vivo, podcast, entrevistas, 
debates, produtos, serviços e muito mais. 

LOL Seas + UOL May Negocio * Universinho « UOL Mews Esporte « Bate-Papo UOL + Splash Show « UCL dds + VOL Play 

tiva de se recolocar 
“Defendo há muito tempo 

que transição, recolocação, 
busca de emprego, precisam 
ter estratégia”, diz Souto. “Vo- 
cê enviar curriculo, se aplicar 
a qualquer vaga, significa que 
você estã sem estratégia. E ai 
tem vários efeitos colaterais, 
Um é a própria frustração 
O podcast pode ser ouvido 

no Spotify, Deezer, Apple Pod- 
casts, Google Podcasts e ou- 

tros aplicativos. 

campanha 

UOL.COM.BR 
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startups & fintechs 
Exemplos de linguas em perigo e aplicativos para estudá-las 

Vulnerável 
A maioria das crianças fala a lingua, mas seu uso 
pode estar restrito à ambientes específicos, como-a 
casa. No mundo, são 592 linguas ressa situação 

Najavo Galês Basco 
Estados Unidos País de Gales (inglaterra França/Espanha 
120.000 falantes 750 mil falantes 650.000 falantes 
Aplicativo: Aplicativos: Duolingo, Aplicativo: 

Duolingo uTalk, Memrize Memrise 

Quechua de Cusco 
Peru 

1,115.000 falantes 
dplicativo: Memrise 

Butão 

Severamente ameaçada 

160.000 falantes 
Aplicativo; uTalk 

Nova Zelândia 
70.000 falantes 
Apileativos: uTalk, 
Memrise, Drops 

A lirgua é falada pelas gerações mais velhas, mas Os pais 
rão falam mais no idioma com os lhos nem entre eles. 
No mundo, são 537 linguas nessa situação 

“Gem intorração da F 
reimero de falarbes 
Femme Unesco 

Norte do Brast 

5.000 falantes 
Aplicativo: Nheengatu app 

múraro de 
linguas em cádo 
entagoria, por país 

Definitivamente ameaçada a 1410 
As crianças não aprerdem mais o m11325 
idioma como lingua materna. No - sra e ã 
mundo, são 640 línguas nessa situação PE 

irtandês fdiche” 
Irlanda Belarus e Licrânia 
44.000 falantes Aplicativo: Duolingo 
Aplicativos: Duolingo, 
Memrize, uTalk 

qu 

Mbya Guarani 
Parapgual 
8.000 falantes 
Aplicativo: Duolingo 

Criticamente ameaçada 

End coa Ta 

= dp tê o 

p at 
Dari 
br 
150.000 falantes 
Apilcativo: uTalk 

Os únicos falantes são pessoas idosas, QLE 

não usam a lingua com frequencia. Ko 
mundo, são 577 linguas nessa situação 

da 
o a 
- 

Havalana R 

ilhas Havaianas 
1.000 falantes 

Aplicativos: Duolingo, Drops, Mermrise 

Japão 
15 Falantes 
Aplicativo: Dropa 

Línguas ameaçadas ganham 
espaço em apps de idiomas 
Duolingo, uTalk e outros oferecem cursos de nheengatu, irlandês e havaiano 

Daniela Arcanto 

são rauLo Comum no Brasil 
entre o final do século iz e o 
início do século 20, onheenga- 
tu, ou lingua geral, está “seve- 
ramente ameaçado” segundo 
o Atlas de Linguas em Perigo 
da Unesco. Essa lingua, pro- 
duto do encontro entre povos 
originários falantes de tupi e 
jesuítas no processo de co- 
lonização da Amazônia, tem 
6.000 falantes atualmente, se 
gundo o documento, 
Ela foi escolhida pela desen- 

volvedora web epi Tobler 
para o primeiro ap aire 
ensino de uma lingua indive 
na brasileira. À ferramenta doi 
contemplada no início deste 
ano pela Lei Aldir Blanc, por 
meto da Secretaria de Cultura 
do Pará, "Nahora em que eu vi 
vedital, velona minha mente 
oaplicativo” conta Tobler. Ele 
já está disponível em uma ver 
são Inicial com 65 exercícios. 

Iniciativas como a da de- 
senvolvedora pipocam mun- 
do afora, em trabalhos inde- 
pendentes ou em aplicativos 
já consagrados. Duolingo e 
uTalk, por exemplo, contam 
como ensino de linguas ame- 

açadas de extinção, como gá- 
lês, havaiano e guarani, 
Apesar do clique para d pro- 

jeto de Tobler ter nascido no 
momento em que a desenvol- 
vedora vivo edital, ele come- 
cou a ser gestado um ano am- 
tes, em 2019. 
Naquela época, durante 

uma viagem de dois meses 
pelorio Amazonas, ela decidiu 
se mudar para a região. Esta- 
beleceu-se em Alter do Chão e 
a um curso de antro- 
odopia na U Universi- 
dade Federal do ira do Pa- 
rá). Foi em uma oportunida- 
de de trabalho na aldeia São 
Francisco que entrotem con- 
tato com à lingua, por meto 
da professora de nheengatu 
Dallza Araújo, 
“Fiquei hospedada na casa 

dela e ela começou a me en- 
sinar algumas palavras em 
nheengatu, enquanto eu en- 
sinava palavras ém inglês pa- 
raa sobrinha dela. Em todos 
os nossos momentos de folga 
tinhamos essa troca desinte- 
ressada”, conta. 
Na bagagem de volta para 

sua casa, levou o livro “Nhe- 
ajoara" editado na 

Ufopa. Ao folheá-lo, pergun- 

tou-se se poderia aprender a 
lingua por meio de um apli- 
cativo, como fazia com o ale- 
mão naquele momento, mas 
não achou nenhuma ferra- 
menta. O empurrão que fal- 
tava foi dado pelo edital, lan- 
cado em 2920, 

Para lançar o projeto, estu- 
dou os apps que já existiam. 
“Ali eu entendi, como progra- 
madora, como eles faziam 
aqueles aplicativos serem di- 
vertidos” afirma. Um dos pa- 
drões nesses programas é a re- 
petição, por exemplo. Por não 
ser Auente, pesquisou no livro 
que havia ganhado de Dailza 
Araújo e com a apostila do 
curso de tupi da USP —cujo 
tronco linguístico é compar 
tilhado pelo nheengatu, 
o longo do processa, preci- 

sou Fazer adaptações, No int- 
cio, a ideia era fazer um apli- 
cativo apenas para Android, o 
gu poderia limitar & acesso 

usuários. Aolongo-do de- 
senvolvimento, porém, resol- 
veu lançar mão do PWA (Pro- 
pre ssive Web App). A tecno- 
ogia, relativamente nova no 
mercado, permite que um só 
código de programação seja 
acessado por qualquer siste- 

já É 
HS ted) 

Eles [especialistas 
nas línguas] 
trabalham no 
controle de 
qualidade e na 
criação de frases, 

mas nossos 
cientistas de 
aprendizagem e de 
tecnologia, além 

de especialistas 
em fluência, 

aconselham ao 
longo do caminho 

Myra Awodey 
responsável pelo 
desenvolvimento de 
cursos de idiomas 
minoritários no Duolingo 

ma operacional: Chrome OS, 
Android, (OS, 
Os planos incluem expandir 

es niveis de aprendizagem da 
lingua, permitir exercicios of- 
Aline e, eventualmente, criar 
uma área administrativa pa- 
ra professores. A desenvolve- 
dora conta que, da forma que 
está, caphcativo pode ser re- 
plicado para qualquer lingua 
indigena, com adaptações. 
Recentemente, Tobler fez 

uma reunião com professo- 
res de escolas dos rios Ama- 
zonas, Negro, Tapajós e Ara- 
piuns, além de acadêmicos da 
UsPe Ufopa, para melhorar à 
aplicativo, “Eu gostaria que os 
próprios professores indi 
ruas Se e el dai dessa ler 
ramenta” afirma, “É umapli- 
cativo vivo 
O nheengatu é uma lingua 

oficial em São Gabriel da Ca- 
choeira, no Amazonas, ao la- 
do de português, tukano e 
baniwa. 
Desde 2016, uma das mais 

púpulares plataformas de en- 
sino de idiomas do mundo, o 
Duolingo, oferece o ensino de 
irlandês, que hoje tem 44 mil 
falantes. Desde então, outras 
linguas foram incorporadas, 
como navajo (Falado na Ame 
rica do Norteje havaiano, que 
também estão ameaçadas de 
extinção, À maioria pode ser 
aprendida apenas por aqueles 
que falem inglês. À exceção é 
o guarani, disponível para fa- 
lantes de espanhol. 
Há dez anos, antes mesmo 

de o Duolingo ser lançado, My- 
ra Awodey, especialista em li- 
teratura lemá, gudono: a 
cativo acriar censino doi 
ma europeu, No inicio conta, 
achava quea ferramenta seria 
apenas para o ensino de lin- 
guas mais procuradas. 

“Tivemos uma eqonsTie 
ção incrivel de apoio de 
às que queriam aprender di 
omas, mas também de quem 
queria ajudar a construir idi- 
amas”, afirma ela, que hoje é 
responsável pelo desenvolvi 
mento dos cursos de idiomas 
minoritários no Duolingo, 

“Disseram-nos: “Vocês têm 
as ferramentas, nús temos 0 
conhecimento. Por quevocês 
não abrem suas ferramentas 
para que possamos ajudá-los 
a criar cursos gratuitos para 
idiomas menores?” 
A repercussão do irlandes 

Foi uma surpresa. “Em um 
ano, alcançamos 1 milhão de 
alunos, o que émaisdo queo 
múmero de falantes nativos” 
conta Awodey. 

*Nús percebemos que o Du- 
olimgo tem o potencial para 
ajudar não apenas às pesso- 
as agprenderem os o sad 
idiomas, mas também para 
ajudar uma lingua a crescer, 
ao invés de diminuiy, Temos 
a responsabilidade de abrir 
nossas ferramentas e fazer 
parte do movimento global 
para também proteger a di- 
versidade linguística, afirma, 
O processo de desenvolvi- 

mento das ferramentas des- 
sas linguas na plaraforma se- 
gue colaborativo. A equipe é 
formada por pessoas do Duo- 
lingo e especialistas com expe- 
riência no ensino do idioma. 

FOLHA DE S.PAULO + + + 

“Além de falantes nativos, 08 
colaboradores devem contar 
com o apoio de sus comuni 
dades afirma, “Eles trabalham 
no controle de qualidade e na 
enação de frases, mas nossos 
cientistas de aprendizagem e 
de tecnologia, além de espe- 
cialistas em fuencia, açonse- 
lhamao do caminho” 
O apoio da comunidade é 

importante porque nem sem- 
pre há unanimidade entre os 
falantes nativos sobre com- 
partilhar a lingua com outras 
pessoas ou escrevê-la, no caso 
de línguas orais. “Muitas são 
faladas e usadas para fins ce- 
rimoniais ou sagrados, e Es 
crever e compartilhar é mui- 
to controverso, Para teses ca- 

sos, é provável que não nos en 
vohamos” afirma. 
As lições são adaptados de 

acordo com a lingua ensinada, 
Atualmente, a plataforma en- 
frenta o desafio de ensinar as 
“consoantes cliques” um som 
feito com a língua que apare- 
ce em idiomas os especi- 
almente no sul da África —e 
que não contam com à expo- 
sição do inglês ou do francês, 
por exem 

“Para idiomas maiores, usa- 
mos uma espécie de texto au- 
tomatizado, que sai como tima 
voz robótica. Isso é possivel 
porque há muitos dados para 
treinar, Para idiomas menores, 
como gulu, que não dispõem 
de tantos dados, temos falan- 
tesnativos que vão realmente 
gravar tocas as frases”, explica, 
Em um projeto individual, o 

linguista e mestre em proces- 
samento de fala e linguagem 
Aidan Pine desenvolve tecno- 
logias em código aberto para 
linguas indigenas, O principal 
projeto do canadense, Mother 
Tongues (Linguas Nativas), É 
uma ferramenta para dicio- 
nários de linguas indigenas, 
Um dos desafios de Pine pa- 

racriar a ferramenta foi os di- 
ferentes sistemas de escrita da 
mesma lingua, além de alunos 
que eventualmente escrevem 
Com GrTos. 

“Precisávamos criar um apl 
cativo que exibisse a palavra 
certano dicionário ainda que 
você digitasse com erro ou di- 
ferenças. E éisso que o Mother 
Tongues faz. Nosoftware, hão 
chamado “algoritmo de busca 
aproximada”, explica, A par 
tir de conversas com profes- 
sores de lingua, ele incorpora 
os principais erros dos alunos. 
Afaista para a iniciativa Foi 

acombinação entre seu inte- 
resse em linguistica e o senti- 
mento de injustiça diante do 
apagamento da cultura indige- 
na. “Quando uma lingua mor 
re, perdemos um ecossiste- 
ma de ideias e as possibilida- 
des de relacionar os humanos 
com a sua comunidade. A lin- 
gua é essa cola”, diz ele, 
Apesar do esforço em man- 

tero projeto e criar novas fer- 
ramentas, Pine garante que 
não está salvando um idioma. 
“Pessoas salvam linguas, pes- 
soas que passam horas apren- 
dendo e ensinando seus idi- 
omas e construindo uma co- 
munidade. Os indígenas sal- 
vam as linguas. T; = DÃO a tec- 
nologia possa ajudar” afirma. 

Tradutor de Libras conecta pessoas com deficiência à internet 
são pauLo Antes de completar 
a faculdade de comunica do 
social, o empresário Ro 
Tenório cursou três anos de 
ciência da computação, Na vi- 
da profissi não precisou 
escolher: uniu as duas paixões 
em um aplicativo que é uma 
espécie de “Google tradutor” 
para pessoas com deficiência 
auditiva: o Hand Talk. 
Fundada em 2014 astartup 

tem duas frentes. Uma é um 
aplicativo que traduz textos 
ou falas em Libras (Lingua 
Brasileira de Sinais), com ani- 
mação. A outra, uma solução 
corporativa: um plugin para 
sites que queiram tornar o 
seu conteúdo mais acessível. 
“Percebemos que a internet 

estava praticamente offline 
para os surdos”, diz Tenório. 
“Estudos mostram Bom 
dos surdos têm dificuldade de 
compreender a lingua escrita 

do seu pais Ee ter como pri- 
meira lingua à de sinais” 
A ideia, conta, surgiu em 

uma aula da faculdade, em 
2008, quando precisou ela- 
borar um projeto para resol- 
verum problema de comuni- 
cação. Como o smartphone 
acabava de ser criado, pen- 
sava em algo só para compu- 
tador “A ideia fcouguardada 
quatro anos. Terminei a facul 
dade e fui empreender, fun- 
dei uma agência de comuni 
cação” conta. 
Aideia saiu da gaveta quan- 

do, anos mais tarde, Carlos 
Wanderlan, um colega que 
acabara de fazer um curso de 
desenvolvimento de aphicati- 
vos, o procurou para colocar o 
conhecimento recêm-adquirni- 
do em prática. Eles completa- 
ram o time com Thadeu Luz, 
especialista em efeitos espe- 
ciais, e fundaram a empresa. 

O aplicativo é gratuito, em 
Eno alia VErSÃO paga para 

ser dispensar a pro- 
a, Além de ser uma fer- 

io educativa, por per 
mitir que os usuários apren- 
dam sinais, a ferramenta pode 
viabilizar uma comunicação 
rápida com uma surda. 
O plugin é oferecido para 

empresas querem dar à 
opção de Ebras em seus si- 
tes. Com o dispositivo ativa- 
do, quem estiver na página 
pode clicar em um botão, que 
abre uma janela onde os tra- 
dutores virtuais Hugo e Maya 
traduzem otexto para Libras. 

Para desenvolver a tecnolo- 
gia, O primeiro passo é gravar 
vídeos de intérpretes fazendo 
os sinais. Um software capta 
os movimentos e expressões 
faciais dos modelos, que aper 
feiçõam ossinais já existentes 
na base de dados da empresa 

DU agregam os novos, 
“A pente tem milhares de 

sinais na base, Cada unida- 
de desse sinal passou por um 
intérprete e um animador 3D 
fazendo as correções, Tudo 
entra naquele bolo de infor 
mações, é a matéria-prima 
do nosso tradutor [sso pas- 
sa pela inteligência articial 
para sair a sequência lógica 
de tradução” explica. 
Esse é um'trabalho que não 

cem fim: enquanto as pesso- 
as utilizarem a lingua, ela se- 
rá modificada e atualizada. 
Ao entrarem em nichos com 
vocabulário muito especih- 
co, como o setor juridico, por 
exemplo —caso de um site 
que atendem—, é preciso re- 
visitar essa base para checar 
se os sinais estão adequados. 
O aperfeiçoamento faz o 

movimento dos tradutores 
virtuais ficar mais humano. 

Uma comparação é a evolução 
da voz de assistentes virtuais, 
que vem ganhando mais ente 
nações como passar dos anos. 

Um dos desafios foi justa- 
mente captar à expressão fa- 
cial dos intérpretes, que car 
rega um significado na Libras. 
O sinal de “casa”, por exem- 
plo, é feito unindo as pontas 
dos dedos, esticados, como 
um telhado. Uma casa gran- 
de poderia ser expressada por 
meio desse mesmo sinal, mas 
erguendo as sobrancelhas. 
“Como ser humano nós te- 

mos todas as possibilidade, 
mas um pr tem suas limi- 
tações”, diz Tenório. Hoje, po- 
rém, ainteligência artificial já 
capta todos os pontos do rosto 
para identificar o movimento. 
Repionalismos também 

existem. “Pai, na maior par 
te do Brasil, é expressado por 
dois sinais: passando os de- 

dos na lateral do queixo, co- 
mo uma barba, e, emseguida, 
beijando o dorso da mão, co- 
moa bênção que se pedia aos 
pais. Em partes do sul do Bra- 
sil, porém, o primeiro sinal é 
feito pelo dedo indicador no 
buço, simulando um bigode. 
A opção é tentar “encontrar 

uma forma mais unificada de 
se comunicar, sem esquecer 
que existem variações, diz. 
A empresa u um pon- 

to de equilíbrio nanceiro & 
busca expandir O aplicativo 
já oferece traduções para à 
ASL (American Sign Langua- 
ge, ou Lingua de Sinais Ame- 
ricana) e recentemente lan- 
couo Community Hand Talk, 
uma plataforma colaborativa 
de coleta de dados em que fa- 
lantes de línguas de sinais do 
mundo inteiro podem enviar 
videos e confirmar traduções, 
DA 
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4 € 
se COP26 não ousar mais, diz estudo 
Principal coalizão de análise climática considera promessas insuficientes e aponta que Brasil não recuperou recuo 

Ana Estela de Sousa Pinto 

GLASGOW (ESCÓCIA) ÀS promes- 
sas anunciadas até agora em 
Glasgow, durante a COP26, 
Conferência das Nações Uni- 
das para Mudanças Climá- 
ticas, podem ser insuficien- 
les peti u impedir apl a tem 

peratura global aumente no 
minimo 2,4º€ em relação à 
era pré-industrial. 
A conclusão está em estu- 

do do CAT (Climate Action 
Tracker), principal coalizão 
de análise climática do mumn- 
do, divulgado nesta terça (9). 

“É muito bom para os lide- 
res afirmarem que têm uma 
meta liquida de zero, mas se 
eles não têm planos de como 
chegar lã e suas metas pará 
2070 são tão baixas quanto 
muitos deles, então, franca- 
mente, essas metas Hquidas 
de zero são apenas falas para 
uma ação climática real, Glas- 
pow Lem uma grande lacuna 

de credibilidade ; disse Bill 
Hare, presidente da Climate 
Analytics, uma organização 
parceira do CAT. 
O órgão fez na COP26 uma 

apresentação de suas revisões 
anuais. De acordo comos cál- 
culos, considerando todas as 
promessas de curto prazo fei- 
tas até agora, as emissões de 
pases que provocam o aqueci- 
mento global serão ainda qua- 
se o dobro do necessário pa- 
rá conter 0 aquecimento até 
2100 em 1,5º€, compromisso 
feito no Acordo de Paris, 

Em números absolutos, ain- 
dahaverá um excesso de eme 
sões de entre tg e 43 pigatone- 
ladas de gás carbônico equi- 
valente, afirmou Claire Stock: 
well, da Climate Analytics, em 
entrevista durante a apresen- 
tação dos novos números. 
De acordo com o instituto, 

no último ano, lideres e pover- 
nos fracassaram em se com- 
prometer com metas mais 
ambiciosas de curto prazo. 
Os novos anúncios correspon- 
deram à uma queda, até 2230, 
de apenas 17% do necessário. 
O Brasil foi um dos países 

que piorou suas metas, mes- 
mo depois da “revisão” apre- 
sentada nesta COR que, se- 
gundo o governo, recuperaria 
vreçuo realizado em 20220. No 
ano passado, o governo Bol 
sonaro elevou a base de cál- 
culo para os cortes de emis- 
sos sem alterar a porcenta- 
gem de corte de 49%, 0 que, 
na prática, reduziu os cortes, 

Nesta COP 0 governo revi- 
sou à porcentagem prome- 
tida para so%, o que ainda 
significa una redução me- 
nor que a acordada em 2015, 
disse Stockwell 
“Anova meta anunciada pe- 

by Brasil para 2030 só é mais 
forte no papel e na melhor 
das hipóteses, só reverte al- 
Suns dos danos causados pe- 
a atualização de 2026. À fal- 
ta de clareza nas referências 
utilizadas torna o nível-alvo 
de emissões incerto”, afirma 
o documento. 
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ilhões para negócios sustentáveis até 

Estimativas de aumento de temperatura 
com anúncios da COP16 

Temperatura média global até 2100 

dumento medios da tempearalara 
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1,5%€ - Meta do Acordo de Paris 

Es Onde nós estamos 
1,2º% de aquecimento am 2021 

pri 
Mádia prá-industrial 
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Si cebds (e esg 
bradesco 

O Bradesco participará da COP26 na delegação 

do CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para 

o Desenvolvimento Sustentável). 

O México também pivrou 
sua oferta, e Austrália, Indo- 
nésia, Rússia, Singapura, Sui- 
ca, Tailândia e Vietnã não alte- 
raram suas metas de 2015, de 
acordo com a análise. 

Para Niklas Hólhne, do New 
Climate Institute, outra orga- 
nização parceira do CAT, as 
promessas de neutralidade de 
carbono não devem servir có- 
mo desculpa: “A situação em 
que estamos é ão grave que 
não adianta fazer uma mu- 
dancinha aqui, outra ali Isso 
move quase nada a agulha do 
aquecimento. Os países de- 
vem olhar urgentemente pa- 
ra O que mais podem fazer”. 
A situação global é ainda 

pior, de acordo com o CAT, 
nas projeções de restltados 
das políticas etetivamente im- 
plantadas, e não das promes- 
sas: nesse caso, houve no ano 
passado uma melhoria de ape- 
nasc ,2º€, É a temperatura se 
elevará em 2,7º€ sem medidas 
mais drásticas, 
Segundo Maria José de V ila- 

Franca Casas, do New Clima- 
te Institute, O progresso é ma- 
ceitavelmente lento e não se 
deve a novas politicas abran- 
gentes sendo implantadas, e 
sim a mudanças nas bases de 
cálculos e nas expectativas de 
crescimento da economia. 

Iniciativas do setor privado, 
não computadas nessa anáhi- 
se foram também observadas 
pelo CAT. “Seu acréscimo na 
redução de emissões é peque- 
no, mas bem-vindo, porque à 

KLABIN 
naCOP26 
JUNTOS EM GLASGOW, 
UNIDOS PELO PLANETA. 
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lacuna é tão grande que não 
será possivel fechá-la apenas 
com governos federais”, disse 
Niklas Hôóhne 
Deacorndo como CAT, seto- 

dos os anúncios de neutrali- 
dade climática feitas em Glas- 
gow de lato se concretizarem, 
o cenário otimista seria de ele- 
vação de 18º emaico. 

O instituto ressalva, porém, 
que esse cenário é bastante 
improvável, porque muitas 
das metas de riso prazo são 
vagas. “Há uma lacuna de qua- 
se um grau entre as politicas 
atuais dos governos e suasme- 
tas líquidas zero” disse Hare. 
Segundo os cálculos apre- 

sentados pelo CAT, aschances 
de que o mundo chegue ao h- 
nal do século um aquecimen- 
to superior 42,4º0 são de 16%, 
O CAT analisou às promes- 

sas de neutralidade climática 
de qo países, que cobrem mais 
de 85% dasemissões, eclassi- 
ficou como aceitáveis apenas 
quatro: Chile, Costa Rica, Rei- 

no Unido é União Europeia. 
O Brasil entra na lista dos 

quetém metas com informa- 
ções incompletas, que inclui 
também alguns dos maiores 
poluidores do mundo, como 
India, Indonésia e Russia. 
De acordo com Hare, é pou- 

co provável que nos próximos 
dias os países consigam me- 
lhorar suas ofertas e ações pa- 
ra de fato conter o aquecimen- 
to global. *O foco deve ser sa- 
ir com um processo robusto 
para os próximos anos” 

transforme o Futuro 

= — E 
E 
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Pacheco critica desmatamento ilegal na COP 
Presidente do Senado diz que Brasil precisa reconhecer erros e que imagem do país foi comprometida em anos recentes 

Ana Carolina Amaral 

GLAscow (escócia) “Reconhe- 
Cer nússos erros é premissa de 
toda negociação. É importan- 
te sentarmos na mesa fixan- 
do uma premissa real: temos 
um problema grave de desma- 
tamento ilegal das nossas flo- 
restas”, disse nesta terça (9) 0 
presidente do Senado, Rodni- 
go Pacheco (DEM-MG), em 
evento do pavilhão do Brasil 
na COPa6 
O discurso foi Feito ao lado 

do ministro do Meto Ambi- 
ente, Joaquim Leite, que st- 
nalizou concordância com a 
cabeça, mas não respondeu, 
O governo federal tem pro- 
movido eventos no seu pavi- 
lhão sob a marca “Brasil re- 
al”, que busca publicizar da- 
dos positivos sobre a con- 
servação ambiental no pa- 
is, como a ampla cobertura 
Horestal e a matriz elétrica 
majoritariamente renovável, 
No entanto, para Pacheco, 

“o problema é o desmatamen- 
to ilegal, que faz com que te: 
nhamos uma crise de imagem 
em relação sos demais paises”, 
Em entrevista após a páles- 

tra, o presidente do Senado e 
a senadora Kátia Abreu, pre- 
sidente da Comissão de Re- 
lações Exteriores do Senado, 
criticaram a diplomacia e à 
política ambiental nos primei- 
ros anos do governo Jair Bal- 
sonaro (sem partido). 
Segundo Pacheco, o Minis- 

tério do Meio Ambiente, na 
gestão anterior, de Ricardo 
Salles, “era muito sujeita à 
criticas, não sÓ às suas ações 
mas também à sua narrati- 
va, O que provocou uma dis- 
tância entre à realidade bra- 

(c, United Nations 

Climate Change 

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em evento do pavilhão do Brasil na COP26 RERENeRA Souto Pinto /Pelagress 

sileira e a percepção que ato- 
res no exterior passaram à ter 

do país, exigindo que a ima- 
gem do Brasil precise agora 
ser reconstruída, 

Kátia Abreu incluiu também 
o Mimistério das Relações Ex- 
teriores, quando chefiado por 
Ernesto Araújo, como res- 
ponsável pela deterioração 
da imagem brasileira: "Houve 
desvios de rumo muito acen- 
tuados nos dois ministérios”. 
A senadora hrmou que os 

novos ministros são “mais 
tranquilos, mais moderados” 
e que cre areação do 
Senado, que na verdade só 

ecoava uma sociedade “inco- 
modada” so ver, segundo eta, 
o país caminhar para “rumos 
não positivos”, 
Na apresentação anterior, 

o atual ministro do Meio Am- 
biente reforçou as falas feitas 
nas últimas semanas sobre a 
importância dos incentivos 
financeiros pará a conserva- 
ção ambiental. “Como eu re- 
munero umestado que temlá 
90% do território protegido? 
Como eu remunero lá vários 
guardas Rorestais?”, questio- 
nou, trazendo o exemplo de 
guias turísticos que podem 
passar a receber pagamen- 

tos por serviços ambientais, 
como um complemento fixo 
à renda do seu trabalho, de 
natureza variável. 
“Em Alter do Chão (PA) já 

tem um serviço em queo guia 
turistico recebe para vigiar 
aquele território, porque ele 
precisa daquele território pre- 
servado para que o turista vol- 
te” citou o ministro, 

“O plano de crescimento 
verde estã começando a dar 
resultados”, disse Leite, embo- 
rã O prúógrama —que não ci- 
tametas, ações ou cronogra- 
mas— tenha sido lançado hã 
apenas duas semanas. 

O problema é o 
desmatamento 
legal, que faz com 

que tenhamos uma 
crise de imagem 
em relação aos 
demais países 

Rodrigo Pacheco 

presidente do Senado 

“E digno de registro a mu- 
dança de postura do governo 
nesta COR reafirmando com- 
promissos com o fim do des- 
matamento ilegal ea redução 
das emissões [de pases-estiu- 
fa). É muito simbólico”, disse 
o vice-presidente da Câmara 
dos Deputados, Marcelo Ra- 
mos (PLAM). 
O evento, que não admitiu 

perguntas do público ou da 
imprensa, também contou 
com a presença do presiden- 
te da CNI (Confederação Na- 
cional da Indústria), Robson 
Braga de Andrade, Ele recebeu 
duas vezes à agradecimento 
do ministro do Meio Ambi- 
ente pelo espaço na COP26, 
feito em parceria do pover 
no federal coma CNlea CNA 
(Confederação Nacional da 
Agropecuária). 
Na entrevista posterior, Ro- 

drigo Pacheco disse que, em- 
bora Leite não tenha feito 
menção ao desmaramento ile- 
gal, a postura de seu ministé- 
rio é a de combaté-lo. “O ne- 
gacionismo, especialmente 
na pandemia, foi muito ru- 
im para o Brasil, nos impe- 
diu de conter a doença ade- 
quadamente, é não pode st 
repetir no meio ambiente”, 
afirmou Pacheco. 
Segundo Katia Abreu, à po- 

sição anterior do governo Bol- 
sonaro prejudicou o acordo 
Mercosul-União Europeia. 
“Penso que o acordo não es- 
tã paraamanhã, masnão acho 
que esteja tão longe, apora que 
estamos dando um recuo para 
alegalidade, comos compro- 
mussos de combate ao desma- 
tamento ilegal” AESP 
à jornalista Area Corollma drmárad e jo d 
convite do rmátituto Clima é Soc edade 

Brasil virou bobo da corte no debate climático, diz especialista 
ENTREVISTA 
SÉRGIO MARGULIS 

Catia Seabra 

mODEJNERO Durante 22 anos 
como economista do Banco 
Mundial para o Meio Ambien- 
te, Sérgio Margulis, 66, acom- 
panhou programas de mais 
de 40 paises. Hoje aposenta- 
do, afirma que a comunidade 
global vê o governo brasileiro 
como patético, uma tragédia 
na questão climática, 

Margulis critica o presidente 
Jair Bolsonaro por desperdi- 
car os dois diferenciais com- 
petitivos do Brasil: suas fon- 
tes renováveis de energia e a 
maior biodiversidade do pla- 
neta, Ele acusa o governo de 
perseguir todos os que, no 
Ministério do Meio Ambien- 
te, tentam combater o desma- 
tamento da Amazônia. 
No livro “Mudanças do Cli- 

ma, Tudo O Que Você Queria 
e Não Queria Saber” lançado 
este ano pela Fundação Kon- 
rad Adenauer eo Instituto Cli- 
mae Sociedade, Marguliscr- 
tica o modelo de nepociações, 
como a Conferência das Par 
tes, porque não há mais tem 
po, segundo ele, para reuni- 
des com mais de 400 paises, 
D economista sugere que És 

20 paises mais ricos, respon- 
sáveis por Bo% das emissões 
de carbono, entre eles o Bra- 
sil, assumam as decisões an- 
tesque seja tarde, se já não for. 

No livro, osr. afirma queo Bra- 
silpassou de protagonistanas 
discussões mundiais a "bobo 
da corte”. Por quê? Nos go- 
vernos anteriores, o Brasil se 
saiu relativamente bem no 
contexto internacional, talvez 
por ser um resumo do plane- 
ta, ter diversidade grande de 
renda, cores, raças, clima, tu- 
do. Isso gerou certa simpatia 
painda exercemos uma certa 
liderança porque o Itamaraty 
tem diplomatas muito bons. 
De repente, na questão climá- 
tica, a política deliberada do 

governo Bolsonaro foia devi- 
raro bobo da corte. Está cum- 
prindo muito bem o papel O 
presidente vai lá na ONU, de 
forma descarada, fazer pro- 
messas sem qualquer conh- 
abilidade. É um governo que 
exibe orgulho por desprezar 
á questão climática, ea comu- 
nidade nota acha isso uma 
alhaçada, vê o governo hrasi- 
riro cúmo patético, uma tra- 

gédia na questão climática 

O próprio presidente Bolso- 
naro tinha prometi, na Cti- 
pula do Clima, reduzir em 
dez anos, para 2959, 0 pra- 
zo para emissão zero de car 
bono. Não foi positivo? Não 
foi uma promessa crivel, na- 
da tem respaldo técnico. Nin- 
puémsabe de onde saiu a con- 
ta, que não fecha. Nos gover 
nos Collor, Itamar, FHC, Lu- 
la, Dilma e Temer, havia uma 
participação da soriedade ci- 
vilpara subsidiar o Ministério 
do Meio Ambiente com estu- 
dos, discussões. Agora nada 
existe. O governo disse que 
tinha consultado empresas 
e ONGs para levar uma pro- 
posta a Glasgow, mas todas 
desmentiram. 

Também não tem credibili- 
dade a promessa de reduzir à 
metade a emissão de gases de 
efeito estufa até 2070? Ever 
para crer O governo assumia 
com o compromisso político 
de destruir à questão ambien- 
tale climática no Brasile estã 
cumprindo à risca Agora f- 
cou lá pressionado, se sentiu 
acuado e disse, provavelmen- 
te para inglês ver, que sim. Vai 
voltar para cá e vai continuar. 

Mas isso não prejudica o prô- 
priosetor produtivo, por des- 
perdiçar recursos do mercado 
decarbono? Trabalhohã 42 
anos com tonceitos de desen- 
volvimento sustentável, evejo 
o pais perder uma riqueza in- 
calculável, jogar fora o maior 
potencial e vantagem compa- 
rativa de fontes renováveis do 
planeta, uma biodiversidade 

Sérgio Margulis, 66 
É matemático com mestrado pelo Impa (Instituto de 
Matemática Pura e Aplicada) e doutorado em Economia 
Ambiental no Impenal College London (1988) Foi economista 
de meio ambiente do Banco Mundial (1990-2012), e 
professor da PUC e pesquisador sênior associado do Instituto 
Internacional para à Sustentabilidade e da WayCarbon 

que ninguém tem. Não estou 
falando em abraçar árvore, 
mas em competição econó- 
mica pura, comercial. 
O Brasil daria um salto ab- 

surdo se soubesse aproveitar 
aAmazônia. Tente imaginar o 
que os Estados Unidos fariam 
se a Amazônia fosse lã. Colo- 
cariam as melhores universi- 
dades para fazer todas as pes- 
quisas imagináveis. O modelo 
do Bolsonaro é queimar e có- 
locar uma vaca pastando por 
hectare. Esso não dá retómo e 
emite quantidade absurda de 
carbono. Por qualquer lógica, 
o Brasile que deveria colocar 
o pé no acelerador para des- 
carbonizar o planeta, é o pa- 
is que mais tema ganhar com 
isso. Os quiros teriam de fazer 
um esforço gigantesco para 
tentar alcançar. 
O agronegócio é importan- 

te, mas 100% do incremento 
do agro tec pop foi pelo inves- 
timento do setor em pesquisa, 
apoio da Embrapa, não pela 
expansão da área agricola pa- 
ra à Amazônia. Quem expor 
ta sabe que o mundo estã de 
alho, o Brasil vaisofrer sanção. 

Agora? Não demora. À Eu- 
ropa está tacando, já chama- 
ram o Paulo Guedes para fa- 
lar de carbono. É óbvio que 
vai acontecer, ninguém vai 
deixar barato. O governo pu- 
xa o Brasil para trás em vez 
de pegar carona com 0 pes- 
soal bom da agropecuária, O 
que inova, que estã inserido 
no mercado global 

Prefere à idade da pedra, o 
discurso dos anós 70 de que 
ambiente e crescimento são 
excludentes. Pergunte se a 
Alemanha perdeu competiti- 

vidade por ter os padrões mais 
restritivos em defesa do am- 
biente. Quanto malor é a pre- 
ocupação ambiental, maiw é 
a competitividade industrial. 

Em outros govemos que o sr. 
acompanhou, de Collor a Bol- 
sonaro, os ministros do Meio 
Ambiente semprese confron- 
taram com os setores da eco- 
nomia. É verdade Mesmo 
na época do PT era um “pega 
pra capar” com empresário 
e a visão do partido obreiro, 
que põe a questão social aci- 
ma de tudo. Nenhum minis- 
tro do Meio Ambiente teve bo- 
nança, sempre foi ladeira aci- 
ma, brigando, enfrentando, 
A diferença é que havia em- 

bate, ministro do Meio Ambi- 
ente defendia o meio ambien- 
te, e agora defende a boiada. 
A Marina Silva foi ministra do 
Lula, não aguentou o tranco, 
mas erá um nome forte. O Ze- 
guinha Sarney era forte, o Car 
los Minc brigava, ninguém es- 
tava de enfeite. 
Você deve imaginar quam 

tas pessoas eu conheço no 
Ministério do Meio Ambien- 
te. Ninguém pode falar comi- 
o, me contar o que acontece, 
Temem ser gravados, que al- 
puérm os persiga, So pessoas 
que dedicaram à vida a com- 
bater as mudanças do clima 
e estão escanteadas por um 
regime persecutório. 

Como avalia o discurso de 
Bolsonaro de que os países 
ricos são os culpados pelo 
efeito estufa e, to, de- 
vem ssamadd armensd tu- 
do? Eleestá correto ao dizer 
que os ricos são os responsã- 
veis, mas o Brasil está entre os 
dez maiores emissores, não 
é uma santa. O que ele fin- 
ge não entender é que, se al- 
guém estã preparado para à 
mudança do clima, é o grupo 
dos países ricos. Causaram O 
problema, mas os pobres vão 
sofrer muito mais. 

Rússia, Canadá, Finlândia, 
Noruega, Suécia vão ganhar 
área de agricultura se houver 

aquecimento. Nós vamos so- 
frer muito. O preço de um tu- 
tão mais forte em Bangladesh 
é insuportável para o PIB. A 
gente tem O nisco serissimo 
de savanização da Amazônia. 

Os danos climáticos são irre- 
versíveis? Alguns sim, outros 
não, Os padrões climáticos só 
vão piorar. Mesmo que à gen- 
te consiga limitar a dois graus, 
quem disse que Luma elevação 
média de dois graus é supor 
tável para todos? O aqueci- 
mento não acontece deva- 

gare bonitinho, igual para to- 
domundo, Tem lugar que vai 
aquecer zero, vutro val aque- 
cer oito graus. 
A caracteristica fundamen- 

tal da mudança do clima é o 
aumento da variação, mais 
frequência e mais extremos. 
Hã pontos de ruptura que me 
deixam apavorado, como o 
metano que pode se soltar 
na Rússia com o descongela- 
mento. Dependendo do gelo 
que se despencar da Antárti- 
ca, uma onda eleva 0 oceano 
e não haverá o que fazer. Às 
pessoas falam que pode não 
ser bemassim. É verdade, mas 
também pode ser bem pior. 

Em seu livro, crítica os fóruns 
de negociação mundial, como 
aCOR Por quê? Sevoce con- 
tinuar nesse modelo de colo- 
car 200 paises à mesa para ne- 
gociar dentro das regras da 
ONU, não tem como chegar 
lã. Os 22 mais ricos são cul- 
pados por 8o% das emissões. 
Tem que colocar preço nas 
emissões de carbono, impor 
sanções entre eles. E deixar 
os outros 1Ão paises para lá. 
O Brasil estã entre 0520, à 

Argentina também. Não pre- 
cisa colocar Madagascar na 
mesa, tem é que dar dinhei- 
ro para eles consumirem mais 
energia e melhorar a vida da 
população. Deixa Madagascar 
para lã, deixa a emissão dos 
18o paises para la. Essemode- 
lo da ONU não funciona, es- 
tá na hora de tomar uma de- 
cisáomais séria, ágilerápida. 
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cotidiano 

O trem-bala e a sofrência 
É fundamental sabermos que podemos tornar sofrida a viagem dos outros 

Juiro Marques 

Jornalista, especie) sta eim jormalismos sócia] pela PUC-SP É caderante desde à inlâmeia 

Débora, minha ajudante pa- 
ra todas os coisas aqui em ca- 
su, acordou cedo naquele diw. 
Estava ansiosa demais para 

aproveitar o sábado de des- 
conso apenos dormindo um 
Ponça mais que as minguadas 
oras de repouso dos divs de 
semana de trabalho, Ela tinha 
um sonho à reglizar, 

Ajeitou o café das quatro cri 
ancas, catouo marido e comi 

nhou por cerca de meia hora a 
pé até chegar à loja de depor 
tamentos no centro do Cam- 
po Limpo, região periférico de 
São Paulo. Um calor daque- 

les, mus, do menos, o trajeto 
em em descida. 
Chegara enfim o dio de ad 

quirir uma TV nova, moder 
na, que substituirio a antiga, 
vinda de tubo, que funciona 
va à base de algumas panca- 
das no alto da caixa coma for 
ça da mão. “Quando a gente 
dava uns murros, q imagem 
aparecia de novo” 
Aanimação de realizar o de- 

sejoera parente do medo de se 
frustror, como havia aconteci- 
do dias atrás. À compra de um 
televisor barato, de 33 polega- 
das, a R$ 600, guardava a sur 

presa de que o aparelho não 
continha q controle remoto, 
não tinha pedestal nem esto- 
vo embalado em plástico bo- 
lho. Era aquilo que estava em 
uma sacola mesmo, 
Deu “sorte” porque foi pos 

sivel cancelar o compromisso 
quando viu o estado do pro: 
duto quase entregue. O cus 
to foi o de uma choradinha 
humilhante do ouvir da ven- 

dedora: “vender para pobre é 
assim mesmo”. 
Mas u nova investido seria 

diferente. O encantamento ti- 
nho agora 42 polegadas e tec- 

nológia paro todo lado. Pres- 
tes q se aposentar, a vendedo- 
ra deu q eles o maior dos des: 
contos possivel, talvez, porque 
soubesse bem de trens-bala, de 
sofrimento é de sonhos. 
O cosolrapou o que tinha e 

que teria em um futuro bre: 
ve nos bolsos, mas e dai? Tu- 
do por um gosto movida, Não 
sobrou dinheiro nem para po 
gar um mototdxi. Cada tum ar: 
cou com uma ponta da cai- 
xa, dividindo os dez quilos 
da TV, e rumaram para cosa, 
agora, em subida. 
Chegurem cansados, mas 
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ainda juntaram a meninada 
no principal dos dois cómo- 
dos do barraco, fizeram pipo- 
co e forum desfrutar da felici- 
dude. “A vida passa rápido, seu 
Jairo. À gente précisa fazer es- 
sas Coisas, mesmo com esforço, 
para desfrutar um pouco dela” 
Há poucos dias li um depo- 

imento da Ana Vilelo, a garo- 
ta que escreveu aquela letra 
de músico honita que diz que 
a vida “é trem-bala porceiro é 
“gente é só passugeéiro prestes 
apartir” externando que extú 
passando por um processo de 
depressão, que está dificil para 
elo a pressão do existir, 

Ela desabafou dizendo ser 
muito duro enfrentar criticas 
severos do seu modo de ser é 
a sua música. Deckarou que é 
dificil para ela entender o ódio 

exalado pelas pessoas pelos 
esgotos cibernéticos. 
Por outro lado, o cantora 

Marilia Mendonça, morta de 
maneira trúgica, fez dus dores 

B3 

que foram se apresentando em 
sua jornada, o que ficou huti- 
zado de sofrência, o combus- 
tível para Seu sucesso estelar, 

para ser amada por multidões, 
para embarcar no ideia do 
tal trem que ensina que é “so- 
bre escalar é sentir que o co- 

minho te fortaleceu”. 
Para todos nós, existe a du- 

lidade entre viver bem o ago- 
ra, tendo consciência da bre- 
vidade dessa chance, é enfren- 
tar as consequências da busca 
de ser feliz, de reulizar, de ter, 
de sonhar, de se expor, 
O que pode fazer, de foto, a 

diferença nesse claro e escuro, 
nesse partir ou ficas, É a ma- 
neira como os interlocutores 
agem diante da luminosidade. 
Mais do que entender que o 

trem do nossa vida é veloz, é 

fundamental nos conscienti- 
zarmos de que podemos vtra- 
sur tornar sofrido e afetar, com 
nossas atitudes, preconceitos e 
mazelas, q viagem dos outros. 
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Problemas no Inep causam atraso 
em distribuição de provas do Saeb 
Ao menos sete estados não receberam os exames, que deveriam ser aplicados desde segunda (8) 

Isabela Palhares 

são auto Os problemas de 
gestão no Inep, órgão do Mi- 
nistério da Educação, já provo- 
caram atraso na distribuição 
das provas do Saeb (a avalia 
ção bederal da educação hási- 
ca) ás escolas públicas do pais, 
O início da aplicação esta- 

va marcado para a última se- 
gunda (8), mas ao menos se- 
te estados ainda não recebe- 
cam os exames, 
O Inep (Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Edu- 
cacionais) sofre um desmon- 
te inédito no governo de Jair 
Bolsonaro (sem partido). Na 
segunda, 33 servidores pedi- 
ram exoneração dos cargos 
citando a “fragilidade técni- 
ca é administrativa da atual 
estão” do órgão, que é tam- 
ém responsável pelo Enem. 
Alguns dos demissionári- 

os se afastaram exatamente 

de funções responsáveis pe- 
la fiscalização da aplicação do 
Enem e do Saeb, o que já le- 
vantava preocupação por pos- 
siíveis impactos operacionais. 
O Saeb é à principal avalia- 

ção da educação básica brasi- 
leirae tinha aaplicação previs- 
ta parao periodo entre 8 de no- 
vembroe 12 de dezembro, pa- 
ra 64 milhões de alunos do es- 
colas públicas do país. No en- 
tanto, alguns estados recebe- 
ram a informação de que as 
provas podem ser entregues 
somente em de novembro. 
Levantamento da Folha 

identificou que Ceará, Espi- 
rito Santo, Maranhão, Paral- 
ba, Rio de Janeiro, Ric Grande 
do Norte e Serpipe ainda não 
receberam as provas. 
Os estados têm recebido in- 

formações diferentes sobre a 
entrega, mas sem uma exphi- 
cação do Inep sobre o moti- 
vo do atraso. Na Paraíba, por 

exemplo, até esta terça (9) só 
havia sido entregue o materi- 
al de quatro municipios. No 
Ceará, apenas municipios do 
interior receberam as provas 
—a tap ainda aguarda à 
chegada. Para o Rio de Janei- 
ró, a previsão informada era 
de recebimento entre os dias 
12.13 de novembro, 
No Maranhão, até esta terça 

só um lote pars os municipios 
da região da cidade de Timon 
havia sido entregue, com pre- 
visão de umnovo recebimento 
nasexta (12). “Nodia 16 já pro- 
cederemos a aplicação das pro- 
vas nos municipios que estive- 
rem contemplados nos lotes 
recebidos”, diz nota da Secre- 
taria de Educação do estado. 

Espirito Santo e Rio Grande 
do Norte foram informados de 
que só devem receber às pro- 
vás no dia 22 de novembro. 
Questionados, MEC e Inep 

não responderam sobre o 

Filho de faxineira passa em medicina e 
faz surpresa no trabalho da mãe no AC 
DIAS MELHORES 

Matheus Bocha 

RIO DE JANEIRO Andiré Ramon 
teve mais um motivo para co- 
memorar no dia de seu ani- 
versário de 26 anos. Naque- 
le 10 de agosto, 0 jovem rece- 
beu a noticia com a qual so- 
nhava desde que era adoles: 
cente —após seis tentativas, 
ele conseguiu passar no cur 
so de chedicina da Lfac (Uni- 
versidade Federal do Acre). 

“Fiquei anestesiado quando 
soube, Parecia que eu tinha 
saido domeu corpo, Era algo 
que, às vezes, parecia distan- 
tee quenuncaiachepar Mas, 
de repente, meunome estava 
alina lista. Foi o dia mais beliz 
da minha vida” 
Parte desse dia lui revistra- 

do e, áepoca, viralizóunas re- 
des sociais. O jovem decidiu 
ir ao trabalho da mãe, a fao- 
neira Vilenilde Arruda, para 
fazer uma surpresa. 
No video, Andre anda em 

direção à mãe para contar a 
noticia. Antes, porém, diz que 
seu objetivo não era uma ilu- 
são, mas sim um sonho muito 
dificil. Os dois, então, se abra- 
cam emocionados. 

A frase que antecedeu a noti- 
cianão veio à toa. André lem- 
bra que, ao falar sobre o de- 
sejo de ser médico, pessoas 

próximas o desencorajavam. 
“Sempre existiram críticas. 

Me chamavam de vagabun- 
do. Quando completam 18 ou 
19 anos, filho de pessoas po- 
bres precisam trabalhar. Co- 
momedicina é um curso difi- 
cil de passar, à gente tem que 
se dedicar integralmente” ex- 
plica André, acrescentando 
que, por isso, não tinha um 
trabalho de carteira assinado, 
embora fizesse alguns bicos, 
AMém dos comentários mal- 

dosos, André encarou condi 
ções adversas para estudos, O 
mais velho de seis irmãos, ele 
mora com a familia em uma 
cosa demadeira no bairro Jar 
dim Brasil, em Rio Branco. 

André Ramon foi ao trabalho 
da mãe contar que passou 
em medicina amquvo pessoal 

Com frequência, a casa es- 
quentava de forma excessi- 
va no verão, o que atrapalha- 
vaosestudos. Samado a isso, 
ele não tinha internet. 

O jovem teve à ajuda de ami- 
gos, que permitiam que ele es- 
tudasse em suas casas. 
Uacreano conta que come- 

cou à nutrir esse desejó por 
volta dos 15 anos, mas não se 
achava capaz de alcançar o ob- 
etivo. “Na época, eu não sa 
ia fazer multiplicação com 

virgula, nem tinha acesso à 
internet. É uma realidade vo- 
talmente diferente daquela 
de quem passa” diz o jovem. 
“Então dencei esse sonho guar 
dado na caixinha e fui ver ou- 
tras possibilidades” 
Osonhoganhou força a par 

tir de 2014, quando foi apro- 
vado em engenharia florestal, 
também na Ufac. Na univer 
sidade, ele teve contato com 
ocurso de medicina e conhe- 
ceu pessoas da área. 
Lima greve em 2015 foi o 

componente que faltava para 
André trancar a faculdade e se 
dedicar de vez ao vestibular. 
As aulas ainda não come- 

caram, mas ele já tem planos 
para o futuro, “Eu me imagi- 
no ajudando pessoas mais ca- 
rentes. Falta médico, porque 
muitos não querem ir para 
áreas distantes dos grandes 
centros” afirma André. 

motivo do atraso. 
Os secretários armam que 

o não cumprimento do cro- 
nógrama impede as redes pú- 
blicas de se organizarem pa- 
ra aplicar a prova e pode até 
mesmo interferir nos resul- 
tados e na adesão dos alunos. 
Nas últimas edições, as pro: 

vas do Saeb foram aplicidas 
antes da realização do Enem, 
por isso serviam como um 
estimulo nos alunos do ensi- 
no médio por ser uma espé- 
cie de simulado, Com o atra- 
so na distribuição, a aplica 
ção em alguns estados só po- 
derá ocorrer após o inicio do 
Enem, cujas provas estão mar 
cadas para os dias 21 e 28 de 
novembro. 
Fazem a avaliação os alu- 

nos dos 5º e 9º anos do ensi- 
no fundamental, além do qº 
ano do médio. Há ainda uma 
avaliação amostral de alfabe- 
tização, a alunos do 2º ano do 

Veja até quando 
renovar sua CNH 
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fundamental. 
Noinício do ano, aequipe do 

ministro da Educação, Milton 
Ribeiro, quis suspender a edi- 
ção do Saeb deste ano alegan- 
doser “muito arriscado” fazê- 
lo por causa da pandemia. À 
falta de orçamento também 
foi citada. 
Após pressão de partamen- 

tares, gestores educacionais é 
o ii da área, a pasta 
voltou ntrás € druncier Cuie ia 
avaliação seria realizada 
“É claro que poderia haver 

dificuldades na aplicação do 
Saeb neste ano por conta da 
suspensão das aulas presen- 
ciais, por isso, sugerimos que 
a avaliação fosse feita de for 
maamostrale não censitária, 
o que não foi aceito pelo MEC, 
diz Vitor de Angelo, secretário 
de Educação do Espírito Santo 
e presidente do Consed (que 
reúne os secretários estadu- 
ais de Educação), 

Um dos principais temores 
na realização do Saeb é a baixa 
participação dos alunos, já que 
algumas redes públicas ainda 
não retomaram as aulas pre- 
senciais e mesmo as que volta- 
ram ainda têm um percentual 
alto de estudantes que não re- 
tornaram à sala de aula 
A baixa participação pode 

fazer com que muitas escolas 
tenham sua nota excluída do 
Ideh, indicador que é calcula- 
do com o resultado dos alunos 
nas provas do Saeb. As unida- 
des precisam ter ào menos 80% 
da participação dos matricu- 
lados de cada série para que 
os dados entrem no cálculo. 
“Além das dificuldades que já 

temos, das redes estarem em 
ritmos diferentes de retorno, 
o atraso da distribuição pode 
excluir ainda mais escolas do 
cálculo do Ideb", diz Luiz Mi- 
guelGarcia, presidente da Un- 
dime (que reúne os secretári- 
os municipais de educação), 
O MEC ainda não decidiu se 

irá calcular o Ideb deste ano. 
O ano de 20m marca, inclusi- 
ve, O fim do ciclo de metas es- 
tipuladas com a criação do in- 
dice, em 2007. 
Milton Ribeiro retirou do 

Inep o grupo de trabalho en- 
volvido na reformulação do 
indicador, à que foi visto co- 
mo um processo de esvazia- 
mento do instituto. 

Detran define prazos para 
renovação de CNHs em SP 
SÃO PAULO | AGORA Motoristas 
do estado de São Paulo que 
estão com a CNH (Cartei- 
ra Nacional de Habilitação) 
vencida já podem agendar a 
renovação. Os Novos prazos 
começaram a contar nesta 
terça-feira (9). 
A renovação de CNH esta- 

vaparalisada desdemarçode 
2020 porcúusa da pandemia. 
Oecronograma com as no- 

vas datas, publicado nesta 
terça no Diário Oficial, con- 
templa as carteiras de habi- 
litação com vencimento en- 
tre 1º, de março de 2020 € 3] 
de dezembro de 2022. 
Segundo o Detran-SP (De- 

partamento de Trânsito), há 
q4 milhões de CNHs venci- 
das de março de 2020 a ou- 
tubro de-2022. 

O periodo para 05 moto- 
ristas renovarem à CNH ou 
emitir a defimitiva ocorrerá 
com base no mês de venci- 
mento do documento. Por 
exemplo, CNHs expedidas 
entre março e abril de 2020 
deverão ser renovadas até 30 
de dezembro de 2051. 
Também foram restabele- 

cidos 05 prazos para regis- 
tro, licenciamento e trans- 
ferência de propriedade 
de veiculos, 
Para fazer à renovação 

presencialmente, É neces- 
sário primeiro fazer 0 apen- 
damento online no site do 
Poupatempo (poupatem- 
posp.gov.br), Pela internet, 
o procedimento pode ser 
feito pelo site do Detran-SP 
(detran.sp.gov.br). 
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Anova era das vacinas 
O campo está se transformando com a experiência da pandemia de Covid 

Esper Kallás 
Médico nfecrologiata, é professor ncular do departamento de motéçuas nfecoosas e parasitárias da Faculdade de Mediona da USP & pesgu sador 

O desenvolvimento das vaci- 
nos promete se trunsformar de- 
pois da pondemiá de Covidg. 

Obteveé-se um avanço antes 
impensável; 11 meses entre a 
descoberto do novo corona: 
virus co início dus vacinação 
em massa, E não foi tum sá tipo: 
hoje, temos oito vacinas plena 
mente aprovadas pára uso em 
pelo menos um país, 14 outras 
aprovadas para uso emerge 
cial (etapa anterior à aprova- 
ção plena) e ainda ros em tes- 
tesclinicos Sem contar as 194 
que estão na fase de desenvol- 
vimento laboratorial. 

|pom. Reinaldo José Lopes, Marcelo Leite | ua. Atila lamarino, Esper Kallás 

Muis de 7 bilhões de doses já 
foram aplicadas; cerca de 30 
milhões de doses diariamente. 
O perfil de segurança é extro- 
ordinariamente alto, comside- 
rando todos os estudos já rea 
lidos. Estes dados fazem des: 
maronar quasquer arqumen 
tos de que tudo isso teria sido 
feito às pressas e, por isso, não 
se poderia confiar nas vacinas, 
Accontrário, o conhecimento 

ucumulado permitiu que elas 
fussem desenvolvidas de forma 
célere, mostrando que se levo- 
va tempo demais para desco- 
brirnóvas vacinas Este é mais 

um exemplo de como uma crt- 
se é cupoz de acelerar o comi 
nho até respostas é soluções. 
Testemunhou-se o desen- 

volvimento de novas formas 
de vacinas. Além dus tradici- 
onais com virus mortos, como 
do Sinovac Butantan, usiu-se 
vacinas vetorizadas, como do 
Astrugeneca (Bio Manguinhos 
e da Janssen é também as de 
RNA mensageiro, como da Pfi. 
zer/BioNTech, citando apenas 
us que estão em uso no Brasil. 
Muitos outros germes, toda- 

via, assolam a saúde há muito 
tempo. Dengue, chikungunça, 

herpes, malária, tuberculose, 
gonorréia, sífilis, para nomear 
alguns. O que esperar agora? 
O impulso visto deverá revo- 

luciormar a vacinologia, Multos 
centros de pesquisa clinica, co 
mo o da USB já estão vendo um 
rápido qumento de solicitação 
de estudos com novas vacinas. 
Também há uma revisão de 

planos para enfrentamento de 
uma próxima pandemia. Ali- 
ds, é consenso que não é ques- 
tão de “se” mas de “quando” 
esta acontecerá. 
Com q Covidao, tudo fui 

muito rápido: após a divulga- 

SUS tem queda de 23% nos 
procedimentos na pandemia 
Foram mais de 900 milhões de atendimentos e ações a menos no período 

Raquel Lopes 

BRasíLIA À pandemia do no- 
vo coronavirus impactou os 
rocedimentos realizados pe- 
o SUS (Sistema Único de Sa- 
úde). Houve redução de mais 
de g90 milhões de atendimen- 
tos e ações no periodo, 
Os dados são de um levan- 

tamento da Fiocruz (Funda- 
ção Oswaldo Cruz) so qual a 
Folha teve acesso com exclu- 
sividade. Para comparação, 
toramusados dados pré-pan- 
demia, de janeiro de 2c18a ju- 
nho de 2019, e durante a pan- 
demia, de janeiro de 2030 à 
junho de 2021. 
Foram 4,058 bilhões de pro- 

cedimentos no periodo pré- 
pandemia contra 3,114 bilhões 
durante a crise sanitária. A re- 
dução total é de 23,25%. 
Estão incluidos no levanta- 

mento oito grupos de procedi- 
mentos que vão desde ações 
e promoção à saúde, exames, 
procedimentos cirúrgicos e 
clínicos, transplantes de dr 
gãos até a implantação de 
drtese e prótese, 
Nos dados é possível obser- 

var que todos os grupos, com 
exceção da implantação ce du 
teses, próteses e materiais es- 
peciais, tiveram queda brus- 
ca logo após o início da pan- 
demia e ainda não 
ao nivel anterior. 
O Ministério da Saúde fui 

procurado para comentar os 

Procedimentos no SUS 

Transplantes de dr 

j Procedimentos cirúrgicos 

Ações de promoção e prevenção am saude” 

Procedimentos clínicos 

dos, tecidos e células 

Ações complementares da atenção 3 saúda”* 

Periodo 

pré-pandemia, 
em milhões 

168,5 

DE 450,2 

Procedimentos dia 

Implantação de órteses, próteses e materiais especiais 

178 

10,8 

Total 4.058,1 

Intérnações 

Pandemia, Diferença 
am milhões percemtuaal 

E 52,47 
O SH 

E-5,94 

10,218 

23,25% 

11,6 

d.114,5 

“Ex: acpmpanhamento Ce pessoas hipertensos, diabéticos | “Ex transporte sério, Higval, termedtro 

Fonte Fincret; dados de pré-panderia de jereire ce 2016 a junho de 2030. e da pordemia-de janeiro de 2020 a junho de 2871 

dados, mas não respondeu até 
o fechamento desta edição. 
O grupo de cirurgias foi o 

mais prejudicado. À foi 
de 53,47% comparado ao pe- 
niodo pré-pandemia, com 35,7 
milhões de procedimentos ne 
alizados a menos, 
Mé mesmo o grupo de pro- 

cedimentos diagnósticos, 
mesmo com o aumento do 

número de testes para deter 
ção da Covid-g, que não eram 
contabilizados antes da pan- 
demia, teve queda de 12,8%. 
ee a mostrou ain- 

da redução de 9,9% no total 
de internações eletivas e de 
urpência, O que representa 
cerca de 1,7 milhão de regis- 
tros a menos do que antes da 

crise sanitária. 
Quando esses dados de m- 

ternação são separados por 
classe de doenças, somente 
ogrupo de “algumas doenças 
infecciosas e parasitárias, que 
comporta as internações por 
Covid-1g, apresentou aumen: 
to expressivo, de Bb, 
Divgo Xavier, pesquisador 

do Instituto de Comunica- 
ção e Informação Cientifica e 
Tecnológica em Saúde da Fio- 
cruz e responsável pelo levan- 
tamento, disse que a queda de 
procedimentos traz grande 
impacto para o SUS e reflete 
o problema de represamento 
que o pais terá de enfrentar 

Para ele, a consequência é 
que as filas irão aumentar, O 

que exigirá investimento pa- 
ra identificação de proble- 
mas que não puderam ser di- 
agnosticados durante à pan- 
demia Lsso inclui, por exem- 
plo, contratar mais equipes 
e realizar mutirões especih- 
cos para determinados pro: 
vedimentos 
“Há muitas doenças que 

nem foram descobertas por 
causa da pandemia e podem 
nem ser tratadas por conta 
disso”, armou Xavier. 
O levantamento mostra 

também a distribuição de me- 
dicamentos do SUS. Esse ti- 
po de procedimento não es- 
tá incluído no montante total 
de procedimentos. 
Foram 239,6 milhões de me- 

Pfizer apresenta dados de vacinação de criança 
contra coronavírus à Anvisa e deve pedir aval 
Mateus Vargas 

BRasíuA À Pfizer apresentou 
nesta terça (9) dados à Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilân- 
ciá Sanitária) exigidos para ava- 
liaro uso de vacinas contraaCo- 
vid-9 emcrianças de 5a anos. 
Segundo a agência, o labora- 

tório deve formalizar “em bre- 
ve" o pedido de aval para apli- 
cação das doses neste grupo. 
Ainda não hã autorizaçãono 
ano uso de vacinas para 
Covid-19 em crianças. Apenaso 
modelo da Pfizer pode ser aph- 
cado no grupo de 12 a 18 anos. 

“De acordo com o labora- 
tório, a dose de vacina para 
as crianças de 5 a n1.anos será 
ajustada e será menor que a 
dose para maiores de 12 anos 
devido a uma nova formula- 
ção desenvolvida pela empre- 
sa” informou a Arrvisa sobre à 
reunião feita com a Pfizer de 

“pré-submissão” do pedido de 
uso da vacina nos mais jovens. 

“A Pfizer indicou que o pedi- 
do será resbitad cnibre: 
ve masa data exata Pein d 
do laboratório”, disse ainda a 
agência reguladora. Hã expec- 
tativana Anvisa de que o pedi- 
do seja feito ainda neste mês. 

A Anvisa terá até 30 dias pa- 
ra analisar ouso da vacina da 
Pfizer em crianças, prazo con- 
tado a partir do pedido formal 
da farmacêutica. Este periodo 
pode ser ampliado se a agên- 
cia cobrar mais dados da fa- 
bricante do imunizante, 
Os Estados Unidos autori- 

zaram no último dia 2 0 uso 
da vacina da Pfizer em pesso- 
as comidadeentre se manos. 
O Ministério da Saúde pla- 

neja vacinar as crianças em 
2022, caso a Anvisa aprove 0 
uso da vacina neste grupo. A 
previsão é de que 7º milhões 

de doses seriam aplicadas nos 
mais jovens no ano que vem, 
Como atacina da Pfizer tem 

registro definitivo no Brasil, a 
decisão da Anvisa sobre liberar 
ouso da vacina para crianças 
é apenas publicada no Diário 
Oficial da Umão. Em casos de 

” 

En his 
A dose de vacina para 
as crianças desça n 
anos será ajustada 
e será menor que a 
dose para maiores 
de 12 anos devido a 
uma nova formulação 
desenvolvida 

nota da Anvisa 

imunizantes com aval de uso 
emergencial, comoa Corona 
vac, 08 diretores votam os 
didos em reunião c 
O presidente Jair Rolsona- 

ro distorce dados sobre a eh- 
cácia das vacinas e faz cam 
panha contrária à vacinação 
dos mais jovens. O ministro 
da Saúde, Marcelo Queiroga, 
chegou à propor impedir a 
imunização de adolescentes, 
mas recuou após forte reper 
cussão negativa. 
Os diretores da Anvisa rece- 

beram ameaças de morte de 
pessoas contrárias à vacina- 
ção das crianças. 
O Butantan também ahrma 

que vai entrar com um novo 
pedido na Anvisa paraa apro- 
vação douso da Coronavac em 
crianças e adolescentes entre 
3e17anos. Em agosto a agén- 

jeltou o primeiro pedido 
do de tbncabáeio paulista. 

GOA Intries 
M4 entre segunda e terça 

ção do novo coronavirus co- 
mo causador da doença, tes- 
tes foram disponibilizados em 
uma semana; o primeiro trata 
mento efetivo, com a dexame- 
tasona, foi estabelecido com 
198 dias e à primeira vacina 
chegou em 300 dias. Poderia 
ser muis rápido? Sem dúvida 
que seria possível. 
Documento concebido por 

vários especialistas para os po- 
ises do 67 propõe que, tão lo- 
go se identifique uma próxima 
pandemia, entre em curso um 
plano des00 dias, como prazo 
limite pord que haja testes dis: 
poníveis em larga escala, trata 
mentos acessíveis e, como não 
poderia faltar au menos uma 
vacina eficaz. É um prazo am- 
bicioso, mas foctivel, 
Em relação às vacinas, é pre: 

ciso investir em vigilância para 
a rápida identificação de no- 
vos agentes infecciosos como 
para o aumento de conheci- 
mento sobre as principais fu- 

dicamentos a mais entregues 
à população, crescimento de 
18,45%. Nesse prupo, há cápsu- 
Las, comprimidos e ampolas. 

Os dados foram coletados 
do SIA (Sistema de Informa- 
ção Ambulatorial), SUM (Sis- 
tema de Informação Hospi- 
talar), SIM (Sistema de Infor 
mação sobre Mortalidade), 51- 
VEE-Gripe e do Painel Corona- 
virus do Ministério da Saúde. 
Segundo Xavier, a observa- 

ção de dados de diferentes 
sistemas de informação aju- 
da a entender o quadro de 
desassistência em saúde que 
D pais enfrentou durante a 
epidemia de Covid-1g. 

Para ele, É necessário mo- 
mitorar à longo prazo os im- 
pactos indiretos que serão de: 
correntes da Covid-19, sobre 
tudo em casos que não pude- 
ram ser atendidos em um mo- 
mento Oportuno, 
Um possível reflexo des- 

se Ele ni seria, por 
a  emrelação às cirur- 
pias eletivas por glaucoma e 
catarata que tiveram queda, 
Se realizadas em momentos 
oportunos evitariam o agra- 
vamento do problema, caso 
contrário pode ocorrer até 
mesmo a cegueira. 
OConass (Conselho Nacio- 

pr de Secretários de Saúde) 
rmou emnota, que progre- 

dir nas políticas públicas de 
saúde e normalizar os aten- 
dimentos e procedimentos 
cirúrgicos não será possível 
com menos recursos para a 
área e sem esforços coletivos. 
Segundo o conselho, a reto- 

mada das cirurgias represa- 
dus por causa da pandemia da 
Covid-g tem pauta per 
marente nas assembleias do 
Conass e levada para as reu- 
niões da Comissão Interpes- 
tores Tripartite do SUS, 
“0 Conass tem ressaltado a 

preocupação dos pestores es- 

FOLHA DE S.PAULO + + + 

21,896.UM4 casos 
12104 registros em 24 horas 

mílias de vírus com potenci- 
al pundémico. Também é im- 
portante investir no aprimo- 
ramento de novos métodos de 
vacinas para rúpido desenvol 
vimento é nó fomento às re- 
des de pesquisa em epidemi- 
ologia, microbiologia e clini- 
ca, com parceria entre institu- 
ições acúdêmicas, indústrias, 
filantropia é outras organiza- 
cões guvernamentais é não go- 
vernamentais. Ainda, facilitar 
o desenvolvimento de empre- 
sus que atuam mi drea, quer 
sejum públicas ou privadas, 
é de importância estratégica. 
O Brasil, com vasta extensão 

territorial, diversidade de flo- 
ro e fauna, múltiplos ecossiste- 
mas eu sétima maior popula 
ção mundial, não pode igno- 
rar sua importância no conte 
to mundial, Precisa aglutinar 
vontade política e investimen- 
to em todas as etapas, pois a 
próxima pandemia também 
pode surgir aqui. 

& É 
Há muitas doenças 
que nem foram 
descobertas por 
causa da pandemia 
e podem nem 
ser tratadas por 
conta disso 

Diego Kavier 
pestuisador da Fiocruz 

taduais para as reuniões com 
o Ministério da Saúde e Cona- 

res é pa 
pec ni relação 0 
nanciamento de procedimen- 
tos e leitos e à disponibiliza- 
ção de recursos para as cirur 
dm eletivas, À incorporação 
de leitos UTI na rede de aten- 
ção também é pauta constan- 
te” afirmou, em nota. 
Fatima Marinho, médica 

epidemiologista e especialis- 
ta sêmior da Vital Strategies, 
disse que pode haver aumento 
de mortes por outras doenças 
nos próximos anos por causa 
de diagnóstico tardio. 

“Muitos pacientes que pode- 
riam se beneficiar de um tra- 
tamento precoce, resultando 
em aumento dasobrevidae da 
cura, vão ter diagnóstico tar 
dio com redução da sobrevi- 
da e aumento da mortalida- 
de”, afirmou Marinho, 
A Folha mostrou que pan- 

demia e a alta do dólar trava- 
ram ainda mais as cirurgias 
cardiacas no SUS, 
ASBCCY (Sociedade Brasi- 

leira de Cirurgia Cardiovascu- 
kar) estimou que cerca de 50 
mil pessoas aguardam na fila 
por operações desse tipo, Es- 
se número de atendimentos 
caia cada ano. 

Entidades criticam demora do 
governo em banir o “kit Covid' 
nnasíuia Entidades médicas 
que elaboraram parecéres 
para o Ministério da Saúde 
sobre protocolos de trata- 
mento na pandemia criti- 
cam a demora da pasta co- 
mandada por Marcelo Quei- 
roga em decidir sobre o ba- 
nimento do uso do “kit Co- 
vid” pelo SUS. 

Liderado pela AMB (As- 
sociação Médica Brasilei- 
ra), O grupo cobrou nesta 
terça-feira (9) que o minis 
tério publique protocolo já 
aprovado que contraindica 
ouso de medicamentos co- 
mo a hidroxicloroquina pa- 
ra pacientes hospitalizados. 
Além disso, pede que a pas 
ta coloque em consulta pú- 
blica orelatório que rejeita o 
tratamento ineficaz nos pri- 
meiros sintomas da doença. 

“Esse assunto é mais ou 
menos como jabuticaba. Só 
aqui [no Brasil] se discute. 
Assunto está superado mun- 

do afora”, afirmou o presi- 
dente da AMB, César Edu- 
ardo Fernandes. 
Os debates sobre trata 

mentos na rede pública se 
concentram na Coniter (Co- 
missão Nacional de Incor- 
poração de Tecnologias no 
Sistema Unico de Saúde). 
No dia 21 de outubro, o co- 
legiado teve empate em vo- 
tação sobre parecer contrá- 
rio ao “kit Covid” para casos 
leves, documento elaborado 
por este grupo. 

Até agora o ministério não 
colocou o texto em consulta 
pública. Em seguida, o texto 
será novamente votado. De- 
pois a Saúde ainda decidirá 
se aco ou não à po- 
sição da Conitec. 
Acomissão já aprovou bar 

rareste tratamento à pacien- 
tes internados. O parecer es- 
tá pronto desde junho, mas 
até agora não foi publicado 
no Diário Oficial. MV 
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Oito em cada dez em SP tinham 
anticorpos de Covid em setembro 
Levantamento conclui que, no atual ritmo de imunização, a pandemia deve seguir em queda na capital 

Ana Bottallo 

são PAULO À vacinação con- 
tra a Covidag fez com que, 
na cidade de São Paulo, 81,8% 
da população com mais de 18 
anos desenvolvessem antl- 
corpos neutralizantes contra 
o coronavirus em setembro, 
quando 6 em cada 10 adultos 
já tinham recebido ao menos 
uma dose do imunizante. 

Esse valor, aliado ao avanço 
crescente na vacinação nos úl- 
timos dois meses, indica um 
arrefecimento da pandemia 
no município, como indica- 
do nas últimas semanas pela 
redução nos indices de novos 
casos, hospitalizações emor 
tes pela Covid-19. 

já a parcela de individuos 
que possuem anticorpos es 
pecihcos contra à Sars-CoV-a 
é de 52,8%, equivalente a qua: 
se 5 milhões de paulistanos. 
Nas regiões mais pobres do 

municipio, esse número chega 
a 64,2%, quase q pontos per 
centuais à mais do que nas 
regiões mais ricas, de 43,1%, 
Os resultados fazem par 

te da sétima etapa do mape- 
amento sorolópgico da cida- 
de realizado pelo laborató- 
rio Fleury em parceria com 
o Ipec (Inteligência em Pes- 
quisa e Consultoria, 0 anti- 
go Ibope), Instituto Semeia e 
Todos pela Saúde. 
O estudo sorológico da po- 
ulação adulta de São Pau- 
o utiliza dois tipos de tes 
te à fim de localizar no san- 
gue anticorpos especificos 
para o coronaviras, Um de 
foi busca os anticorpos IgM 
(produzidos no imício da in- 
tecção), IgG (de memória) e 
lg (totais); o outro, anticor 
preta neutralizantes, 

Os anticorpos neutralizan- 
tessão capazes de bloquear a 
entrada da virus nas células 
por impedir a ligação da pro- 
teina 5 do Spike (usada pelo 
virus para infectar as células) 
e são importantes fatores de 
proteção, mas não os únicos, 
contra formas graves da doen- 
ca. Em geral, essas moléculas 
são produzidas após a vacina- 
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cão contra Covid-1g, 
Já a resposta imune do ti 

po IgG e lgM contra o Sars- 
Cov-2 (também chamada 
de proteção contra a nucle- 
oproteina do virus) é forma- 
da após uma infecção natural 
do coronavirus. 

Ela pode, alternativamente, 
ocorrer pela vacinação coma 
Coronaávac, a única vacina em 
uso no país que utiliza uma 
tecnologia de virus inteiro 

Teste rápido para detecção da Covid é feito em shopping de São Paulo seio varpa 1º set 21/Polbapres 

inativado, produzindo uma 
defesa nó corpo contra todas 
as partes do virus, e não ape- 
nas a proteina Spike, 
Não houve diferença sipgni- 

ficativa da prevalência de an- 
ticorpos neutralizantes nos 
distritos de renda mais alta 
em comparação aos de renda 
mais baixa, diferente do ob- 
servado nas etapas anteriores. 

“Esta última fase mostra 
a importância da vacinação 

e como, caso a vacinação th 
vesse começado antes, amai- 
or prevalência de anticorpos 
contra a Covid em individu- 
os mais pobres em relação 
aos mais ricos não seria ob- 
servada”, afirma a pesquisa- 
dora e diretora-executiva do 
Ipecr, Márcia Cavallari Nunes. 

“Esses individuos sofreram 
mais com a doença por não 
conseguirem parar [as ativi- 
dades presenciais| e se expo- 

São Paulo tem menos de 3.000 internados por 
coronavírus, menor número desde abril de 2020 
Wesley Faraó Klimpel 

são pauto O estado de São 
Paulo tinha, nesta terça (9), 
menos de 7.000 pessoas in- 
ternadas por Covid-19, menor 
número desde abril de 2020, 
periodo do início da pande- 
mia. São 2.935 pacientes, so- 
mando 1347 em UTI e 1.588 
em enfermaria, segundo à 
Secretaria de Saúde estadual, 
No recorde, durante o pico 

da segunda onda, em abril de 
2021, O estado chegou à ter 
mais de qi mil pacientes hos- 

MORTES 

pitalizados por infecção do co- 
ronavirus — 13.023) em UTlse 
1Ê.125 em enfermarias, 
Deacordocoma Secretaria 

de Saúde, as taxas de ocupa- 
ção dos leitos de UTI também 
estão entre as menores da his- 
tória da pandemia, com 24,2% 
no estado em perale 30,9% na 
Grande São Paulo. Em mar 
co, as taxas de ocupação dos 
leitos eram de 92, 3% e 92,64, 
respectivamente, 
Os mimeros baixos de pa 

cientes são consequência do 
avanço da imunização no es- 
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Exemplo como empreendedor, 
praticou a fé e a caridade 
ANGELO DOMINGO PRETTO (1932-2021) 

Patrícia Pasquini 

são PAMO A maior alegria do 
gaúcho Angelo Domingo Pret- 
to era reunir a familiaaos do- 
mingos para um churrasco. 
Ficou 66 anos casado com a 
amiga da juventude, Ida Ber- 
tê Pretto, e ao lado dela teve 
filhos, netos e bisnetos. 
A independência também 

o deixava feliz: jopou futebol 
com os amigos até comple- 
tar Bo anos, e dirigiu o pró- 

prio carro até os 83. 
Ele também citava o traba- 

lho e a caridade — que reali- 
z081 até morrer— como ou- 
tras coisas que lhe traziam 
felicidade. 
Empreendedor, Angelo nas- 
ceu em Vila Progresso, naépo- 
caemqueela pertencaaomu- 
nicipio de Lajeado (RS) —em 
1987, coma criação da cidade 
de Progresso, o distrito foi in- 
corporado ao local. 
Começou a trabalhar ainda 

tado, segundo Evaldo Stanis- 
lau, mégico intectologista do 
Hospital das Clinicas da USP 
“Avacinação intensa que tem 
ocomido modificou a apresen- 
tação clinica da Covid. Hoje 
temos uma doença desde as- 
sintomática a leve e muito in- 
frequentemente comsinais de 
gravidade que demandam in- 
ternação”, afirma. 
De acordo com ele, não há 

outros motivos que interh- 
ram na redução de hospital 
zações, já que há vagas e pro- 
fissionais da saúde, “56 não 

criança, como tropeiro. Mais 
tarde, passou a ajudar o pai 
num armazém de secos emo- 
lhados, e aos 18 anos serviu o 
Exército na capitalgaúcha. De 
volta à terra natal, trabalhou 
como motorista de caminhão. 
seu pai, José Pretto, cons- 

truiu o primeiro moinho de 
grão de trigo no interior de 
Lajeado. 
Em 1967, Angelo e alguns 

parentes criaram o Moinho 
Estrela, que integra o grupo 
de mesmo nome atualmente 
constituido por quatro empre- 
sas, segundo conta o empre- 
sário Sérgio Cristóvão Pretto, 
és, um dos filhos. 
“Ele veio de baixo, com v1- 

são de negócios grande. Es- 

internamos mesmo porque 
não tem tido casos”, explica. 
Ainfectologista Raquel Stuc- 

chi, da Unicamp (Universida- 
de Estadual de Campinas), 
também credita a redução de 
hospitalizações 20 aumento 
donúmero de pessoas imuni- 
zadas no estado. Ela, porém, 
destacá números menores de 
adultos de 30 à 49 anos vaci 
nados em algumas cidades. 

“Aqui em Campinas, a ade- 
são à primeira dose da vacina 
não chegava a Bo% no último 
boletim. É uma população que 

tudou até o terceiro ano pri- 
mário, mas superou todas as 
barreiras”, afirma, 
A história do homem visi- 

onário e empreendedor apa- 
rece no livro “De um Só Grão 
Não se Faz Pão - Memórias do 
Fundador do Moinho Estrela”, 
escrito em parveriacomo jor 
nalista Geraldo Hasse e lança- 
do em aci. 
Católico, carinhoso e extre- 

mamente comunicativo, An- 
velo fazia amigos por onde 
passava. “Ele postava muito 
de ajudar o próximo. Parti- 
cipava de diversos grupos da 
igreja que atuavam em comu- 
nidades. À caridade era uma 
de suas marcas”, diz Sérgio. 
Angelo Domingo Pretto 

rem mais ao virus” completa. 
A pesquisa foi realizada en- 

treosdias gez0 de setembro, 
ou seja, logo após o término 
da aplicação de primeira do- 
se em toda à população adul- 
ta no municipio. O avanço da 
vacinação permitiu incbuir, já 
a partir da sexta etapa, o tes- 
te de anticorpos do tipo neu- 
tralizante nó sanque. 

“Cerca de um terço da pó- 
pulação já tinha anticorpos 

sa muito para trabalhar, es 
tudar, lazer, Eles acham que 
não vão adoecer gravemen- 
te E que rmantérm uma circu- 
lação grande do virus” 
São Paulo tem 70,924 de sua 

população como esquemava- 
cinalcompleto, e 84,09% com 
ao menos uma dose de imu- 
nizante contra O coronaviris, 
Em relação à população 

adulta, 100,55% receberam 
ao menos uma dose da vaci- 
na —miúmero atingido no Am 
de outubro— e 90,04% com- 
pletaram o esquema vacinal. 
Asecretaria estadual de Saú- 

de de São Paulo levou em con- 
ta a projeção feita pelo IBGE 
para o tamanho da população 
emao2 Segundo a estimati- 
va, há 35,3 milhões de pesso- 

morreu dia 5 de novembro, 
aos 8g anos. Ele teve falência 
múltipla dos órgãos. Deixa a 
esposa, seis filhos, 14 netos, 
12 bisnetos e muitos amigos. 

CLAUDIO HOJDA Ace 79, vivo. 

Terça (3/11) Cemitério Israelita da 

Embu (SF) 

MARCIA ELWING Sos 65 casada 

com Ary Elwihg. Terça (9/71). 

Cemitério Israelita do Butantã, São 

Paulo (SP) 

TeDlá 

CARLOS CORREA GOMES Na 

quinta (11/17) às 19h30, Paróquia 

de Santa Rita de Cássia, Jardim 

Santa Marra, São lose do Rio Preto 

(SP) 
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saúde 

neutralizantes so final da sex- 
taetapa, emu demato, e dois 
terços mão possuia. Agora, 
vemos que esse múmero su- 
biu para 81,8%, ao final desta 
sétima etapa, e o número de 
pessoas em que não foi pos- 
sivel detectar anticorpos neu- 
tralizantes caiu de 66,7% pa- 
ra 18,2%, o que é um resulta- 
do da vacinação”, explica au- 
tor principal do estudo, o bi- 
ólogo e professor da USP Fer 
nando Reinach. 
“Não temos como saber qual 

cessemimero hoje, mas é pro- 
vável que ele já seja maior, de 
pessoas com anticorpos seja 
por vacinação seja por infec- 
cão prévia”, afirma ele 
O levantamento conchu que 

com cerca de 82% da popula- 
ção direi mi ea 
ticorpos neutralizantes é com 
o atual ritmo de vacinação, é 
provável que a pandemia na 
cidade de São Paulo continue 
em trajetória de queda —des- 
de que não apareçam novas 
variantes do virus. 
Nesta nova fase, a pesquisa 

do Soro EpiSP dividiu a cidade 
em 160 setores. Em cada um 
deles, foram sorteadas oito re- 
stdências aleatoriamente é co- 
lhidas 1.055 amostras de san- 
gue de individuos maiores de 
18 anos, Além disso, foi apli- 
cado ainda um questionário 
a esses moradores. 
A primeira etapa do pro- 

jeto, concluída em maio de 
020, cumparou às bairros 
com maior número de casos 
edbitos por cem milhabitan- 
tes é apontou que 5% da po- 
pulação já havia entrado em 
contato como virus. 
A segunda etapa, conclui- 

da em junho do ano passado, 
mostrou uma prevalenciaem 
toda a população de n,49%. Ná 
terceira fase, realizada em ju- 
lho de 2040, asoróprevalência 
observada foi de 17,9%. 
Em outubro, a quarta fa- 

se indicou que 26,2% da po- 
ulação adulta de São Pau- 
o já possuía anticorpos con- 
tra cvirus, A quinta Lese, que 
vcormeu em janeiro deste ano, 
apontou um terço da popula- 
ção adulta com infecção pré- 
via da doença. 

Por fim, a sexta etapa, reali- 
zada entre os dias 22 de abril 
eu demaio, já indicava 41,6% 
dos adultos comanticorpos no 
sangue contra o Sars-Cov-a. 
A época, apenas 8,6% da 

ilicão adulta da capital 
paulista já havia recebido as 
duas doses do imunizante 
contra à Covid. 

as com 18 anos ou mais. 
Na segunda-feira (8), pela 

primeira vez desde o come- 
ço da pandemia da Covid-ig, 
vestado não registrou nenhu- 
ma morte por coronavirus, se- 
gundo informações do Gover- 
no de São Paulo, 
Como nos fins de semana as 

notificações de óbitos costu- 
mar ficar represadas, é pos- 
sivel que o número seja alte- 
rado ainda, De qualquer for 
ma, antes disso, as notifica- 
coesnunca foram zeradas du- 
rante a pandemia —nem mes- 
mo às segundas-feiras, 

já nesta terça, foram regis- 
tradas duas mortes no esta- 
do. Na capital, oúltimo dado 
é de domingo (7), quando fo- 
ram notificados trés óbitos, 

Familia de 
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Aranha fóssil que homenageia 
Pabllo Vittar retorna ao Brasil 
Repatriação é rara na comunidade paleontológica; holótipo estava nos EUA 

Ana Bottallo 

sãorauLo À Universidade do 
Karisas, nos EUA, devolveu 
no final do mês de outubro 
a aranha fóssil brasileira co- 
nhecida como Cretapalpus 
vittari, descrita em homena- 
gem à cantora Pabllo Vittar, 
O fússilestava incorporado 

na coleção do Museu de His- 
tória Natural da universidade, 
onde foi estudado pelo pale- 
oaracnólogo britânico Paul 
Selden e seu aluno de douto- 
rado, Matthew Downen, pri- 
meiro autor do artigo. 
O material foi escavado na 

Bacia do Araripe, entre os és- 
tados do Ceará, Pernambuco 
e Piaui, uma das regiões mais 
ricas em fósseis do Brasil, 
Além da aranha, outros 35 

exemplares de aracnídeos do 
Araripe também foram de: 
volvidos ao Museu de Pale- 
ontologia Plácido Cidade Nu- 
vens —também conhecido 
como Museu de Paleontolo- 
gia de Santana do Cariri—, no 
municipio de Santana do Ca- 
ciri, no Ceará. 
Segundo Selden, o materi- 

al foi coletado por ele e teve 
suas autorizações de coleta e 
exportação cedidas pelo en- 
tão órgão responsável, o anti- 
go DNPM (Departamento Na- 
cional de Produção Mineral, 
hoje representado pela Agên- 
cia Nacional de Mineração), 
ainda na década de 90. 
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“A época, havia poucos es- 
pecialistas em aranhas fús- 
seis, e nenhum no Brasil, por 
isso o material foi levado pa- 
ra uma coleção cientifica no 
exterior”, diz. Apús os estu- 
dos científicos, o Museu de 
História Natural do Kansas 

Aranhas são raras 

no registro fóssil e, 

às de origem como um gesto 
de boa vontade internacio- 
nal, completa Selden. 
O paleontólogo Renan Ban- 

tim, curador do museu e tam- 
bém professor na Universida- 
de Regional do Cariri conta 
que esteve em contato com 
os pesquisadores da Univer- 
sidade do Kansas para a de- 
volução do holótipo, como é 
chamado o matenial-tipo que 
descreve uma espécie. 
“Depois que entramos em 

contato para pedir a devolu- 
ção do holótipo, tivemos co- 
nhecimento dos demais 45 
exemplares. Então é o pri- 
meiro registro de repatriação 
de uma quantidade conside- 
rável de fósseis de maneira 
amigável, sem a necessidade 
de envolver processos juridi- 
cos” explica ele, 
A espécie Cretapalpus vit- 

tari é importante por ser o 
mais antigo representan- 
te da família Palpimanidea, 
grupo de aranhas caracteri- 
zadas por um primeiro par 
de pernas bem alongadas e 
que são caçadoras ativas — 
diferentemente, por exem- 
plo, das caranguejeiras, que 
possuem um hábito do tipo 
senta-e-espera, aguardando 
as presas se prenderem nas 
suas teias. 
Aespécie Cretapalpus ante 

cede a origem da família Pal: 
pimanidae entre 10 milhões 
a 14 milhões de anos, segun- 
do Downen, “Além disso, O 
fóssil pertence a uma subta- 
milia [Chediminae| que até 
então era desconhecida pa- 
raa América do Sul, descrita 
a partir de registros na Áfri- 
ca, sudeste da Ásia e no Ori 
ente Médio, o que significa 
que essas aranhas se disper 
saram pelo grande continen- 
te Gondwana antes da sua se- 
paração”, diz. 

Para Bantim, a descober 
ta tem um grande potenci- 
al para ajudar a tecer a his- 
tória evolutiva desses inver- 
tebrados, 
“Aranhas são raras no re- 

gistro fóssil e, para a Ameéri- 
ca do Sul, só conhecemos os 
depósitos do Araripe com fús- 
seis de aranha. Então a espé- 
cie Cretapalpus vittaritraz in- 
dicios de alguns grupos des- 
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e professor da Unesp de Bau- 
ru, a repatriação significa pre- 
servação do patrimúnio cien- 
tifico e natural do pais. 
“É indiferente se quem pu- 

blicou o artigo é alemão, sal- 
vadorenho, australiano, Nós 
[da SBP| pedimos a repatria- 
cão de fósseis brasileiros pa- 
raa preservação desse patri- 
mônio histórico-culturale bi- 
“e ico”, explica. 

1 afirma ainda que 
após a repercussão do caso 

versas instituições cienti- 
ficas estrangeiras entraram 
em contato para também de- 
volver materiais do Araripe 
em suas coleções, 
“Teremos nos próximos 

meses a repatriação de uma 
coleção de cerca de iso inse- 
tos também para o museu do 
Cariri e de um celacantideo 
[pebxe do mesmo grupo que 
ocelacanto, animal de águas 
profundas que vive na costa 
da África do Sul) para o Mu- 
seu Nacional” afirma. 

Caso Ubirajara 
O caso da devolução de Cre- 
tapalpus lembra outra situa- 
cão emblemática: o peculiar 
dinossauro brasileiro Ubiro- 
para jubatus, descrito por pes- 
quisadores alemães. 
A história desse fóssil cau- 

sou comoção com a hash- 
tay no Twitter EUbirajara- 
BelongsToBR (Ubirajara per- 
tence ao Brasil), mas não teve 
sucesso na sua repatriação. 

Ubirajara jubatus é o pri- 
meiro dinossauro não-avia- 
nocom penas conhecido pa- 
raa América Latina, Sua des- 
coberta foi anunciada em de- 
zembro na revista cientifica 
especializada Cretaceous Re- 
search, que depois retirou 0 
artigo, após as constatações 
de que o material foi levado 
de maneira ilegal para a Ale- 
manha. 
Ghilardi conta que tentou 

negociar a devolução do ma- 
terial com o Museu de Histó- 
ria Natural de Karlsruhe, 
Porém, em setembro, o mu 

seu anunciou que não iria de- 
volver o fóssil, porque o mes- 
mo chegou ao pais europeu 
antes da entrada em vigor da 
convenção internacional da 
Unesco que estabelece a de- - para a América do 

compléto disponho po dentada a parir do 10/11/2021 no sibe arame dabespcomr, . E 

briomecedonta medias cbtenção de sentá a crederciamento iconddlinane à Sul, Sã conhecemos 

pardoipação) ro dcesso - “Cadasie sua empeesa”. Fone (11) FIBA-BTZS Problemas 

ses aracnideos vivendo na re- 
gião durante o Cretáceo Infe- 

incorporou o material à sua 
coleção. 

volução de artefatos naturais 
é, portanto, é propriedade le- 

com à sie contatar fore (11) 2288-6884, Emo das “Propostas” a parár da 09:00h For então com a publica. os depósitos do rior, há cerca de 120 milhões gal do Estado alemão de Ba- 
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E ANS spin E o «| | aranha na revista Journal of REApE O fósseis Os fósseis do Araripe apre- Embora à convenção da 

de aranha. Então a 

espécie Cretapalpus 
vittari traz indícios 

de alguns grupos 
desses aracnídeos 

vivendo na região 
durante o Cretáceo 

Inferior, há cerca de 
120 milhões de anos 
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Arachnology e divulgação no 
Twitter em junho deste ano 
que a comunidade paleontó- 
logica brasileira teve conhe: 
cimento do fóssil 
“Logo após a publicação 

do artigo, um aluno do MNR] 
[Museu Nacional do Rio de 
Janeiro[ entrou em contato 
comigo sobre a repatriação 
dos fússeis do Crato e me co- 
locou em contato com o Re- 

sentam, em sua maioria, 
uma preservação excepci- 
onale, por isso mesmo, são 
tão visados no mercado in- 
ternacional de tráfico para 
coleções privadas, “Por se- 
rem fósseis muito bem pre: 
servados, com muitos deta- 
lhes, são fósseis multo rele- 
vantes para a história evolu- 
tiva dos grupos”, diz, 
Por essa razão, Hantim 

Unesco seja da década de 
1970, uma lei da Alemanha, 
de 2016, preconiza que todo 
material levado para o pais 
antes de 26 de abril de 2007 
é considerado como legaliza- 
do no pais. 
O museu afirma que o hás- 

sil está “preservado para à 
posteridade”, estando dis- 
poniível para a comunidade 
internacional para propósi- 
tos científicos. 

ADIAMENTO “SIME-DIE- 
Pã SABESP MM 0284451 - Prestação de serdços pare locação & limeomento 

De etargãa elétrica siravés da irpiartáção de uma csica getadom de ersiga a 
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[Sine-Dia) São Pasta 04 107 - NA 

Agua Sabendo usar, não va faltar 

nan [(Bantim, do museu do 
Cariri). A partir dai, eles as- 
sumiram a repatriação”, diz 
Downen. 
“Apesar de ter a documen- 

tação legal para que esses fús- 
seis fossem levados para fo- 
ra no passado, o museu de- 
cidiu devolvê-los ao seu pa- 

Renan Bantim 
paleontólogo e curador do 
Museu de Paleontologia 
Plácido Cidade Nuvens 

achou importante fazer O 
contato com o museu de Kamn- 
sas, que entendeu à impor 
tância desse material ficar 
próximo de onde foi encon- 
trado. 

Para Renato Ghilardi, pre- 
sidente da SBP (Sociedade 
Brasileira de Paleontologia) 

“Há um colonialismo clenti- 
Bco quando paises ricos ten- 
tam descreditar as institui- 
ções sul-americanas dizen- 
do que não temos capacida- 
de de manter nosso acervo & 
publicar É chocante” com- 
pleta Ghilardi. 
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| 17h50 Lyon x Bayern Munique 
Champlons Feminina, Dam 

QUARTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

| 7hão Capiatáx Corinthians 
Libertadores Feminina, AOLIPÓRTE 

Fl leva Band à briga pelo 2º lugar, mas 
audiência é 50% menor fora da Globo 
Emissora do Morumbi disputa vice-liderança com SBT e Record nos domingos em que há corrida 

Luciano Trindade 

são pauLO À Fi está na reta 
final de sua primeira tem- 
porada sem transmissão da 
Ulobo após quatro décadas, 
Neste ano, à modalidade es 
tá alçando sua casa nova, à 
Band, à disputa pela vice-li- 
derança da audiência aos do- 
mungos. mas é vista por 50% 
menos telespectadores do 
que no antigo canal. 
Segundo dados fornecidos 

pelo site Teleguiado, especi- 
alista em audiência, a Band 
obteve com os GPs uma meê- 
dia de 3.5 pontos em São Pau- 
lo, o principal mercado pu- 
blicitário do pais. Esse nú- 
mero embola a briga pela vi- 
ce-liderança com o SBT, que 
teve uma média de 4,5 pon- 
tos durante as provas, e à 
Record que obteve 3,8. 
Os números, no entanto, são 

bem menores do que os da 
Elobo, com média de gpontos, 
Emeincoctapas (Espanha, 

Azerbaijão, Austria, Rússia é 
Turquia), a Band ficou em se- 
gundo lugar. Antes de adeuirir 
o Mundial, o canalalcançavas 
ponto ao transmitir campeo- 
natos internacionais de fute- 
bol aos domingos. 
Ao longo de 2040, à Globo 

transmitiu 16 das 17 corridas 
previstas nó calendário, De 
acordo com números forne- 
cidos pela emissora carioca, 
a média de audiência foi de q 
pontos em São Paulo e 8 no 
ENT (Painel Nacional de Te: 
levisão), portanto cerca de 
50% maior do que registra 
a Band atualmente. 
A audiência da televisão bra- 

sibeira é aferida pela Kantar 
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Band transmite Fl com Sérgio Maurício, Felipe Giaffone e Reginaldo Leme  isandro Besta /iyuigação 

Ibope Media, Cada ponto em 
São Paulo equivale à 76,577 do- 
mucidos e 205477 individuos. 
Na média do PNT, olxida a 
partir da soma de quinze regi- 
des do Brasil, entre elas algu- 
mas metropolitanas, à Band 
registrou 3 pontos com a Fi. 
Nessa medição, cada ponto 
equivale à 268.278 domicihi- 
05 e 716.077 individuos. 
O diretor de esportes da 

Band é do BandSports, De- 
nis Gavazal, vê margem para 
aumentar à audiência com a 
Fi, mas entende que os nú- 
meros obtidos mostram um 
público segmentado, for: 
mado principalmente por 
pessoas que realmenteaco m- 
panham as corridas, 

“A Fragregou demais à nossa 

programação, É o nosso prin- 
cipal produto dentro da pro- 
gramação esportiva do Gru- 
po Bandeirantes”, diz Gavaz- 
z1, "A categoria tem um públi- 
co qualificado, É um público 
valioso, que adora automo- 
bilismo e procura a Band pa- 
ra acompanhar as corridas. 
De acordo com levanta- 

mento fornecido pela emis- 
sora, a maior parte do públi- 
co que acompanha a Fi é de 
homens (57%), com mais de 
45 anos (89%), e 28,8% são das 
classes sociais A e B, 49,2% 
da Ce 22% da D e da É 
“Agente vem crescendo, es- 

tamos fazendo um trabalho de 
divulgação cada vez maior. À 
nússa meta é trazer mais gen- 
te para acompanhar a Fr, dizo 

diretor de esportes do grupo. 
Uma das apostas da Band 

para cativar os telespectado- 
res é a exibição da cerimônia 
do pócio, algo que à emissora 
carnióca havia deixado de fazer. 
Além disso, assegurou a trans- 
missão de todas as 22 etapas 
aovivona TV aberta. Nos ul- 
timos anos, a Globo não exi 
biu algumas provas por con- 
flitos em sua grade, sobretu- 
do com o futebol, 

Dai, inclusive, a ideia do ca- 
nal paulista de usar o slogan 
“Isso à Band mostra” duran- 
te us transmissões, 
O canal também investiu 

para trazer nomes experien- 
tes que trabalharam na am 
tiga casa da Fi, como o nar 
rador Sérgio Mauricio, O co 

Palmeiras encara Atlético-GO e tenta a sexta 

vitória seguida em busca de título improvável 
PALMEIRAS 

ATLÉTICO-GO 

2 hão, no Alan Parque 

Ma Ty; Premiero 

sÃãorauio Nasegunda posição 
do Brasileiro, o Palmeiras ain- 
da tem chances matemáticas 
de ser campeão, mas a tarefa 
é muito dificil A equipe alvi- 
verde entra em campo nesta 
quarta (10) contra o Atlético- 
GO, com 55 pontos, dez de di- 
terença para o lider e favorito 
ao titulo, o Atlético-MG. 

se quiser ser campeão, o Pal- 
meiras precisará de uma faça- 
nha mais complicada, talvez, 
do que o feito que o Grêmio 
precisa alcançar se quiser fu- 
gir da Série B de 2022. 
A diferença entre a equi 

gremista, vice-lanterna do 
Brasileiro, para o Santos, o 
primeiro time fora da zona 
de rebaixamento para a Série 
B, é de nove pontos (26 para 

45), menor do que a que sepa: 
ra palmeirenses e atleticanos, 

OD Grêmio ainda tem um jo- 
Poa mens do CJLLE LH sanistas 

(294 30). Jão Pameiras tem o 
mesmo número de confron- 
tos do que o Atlético-MG (70), 
mas ainda tem um confronto 
direto contra o rival. O Brasi- 
leiro tem 38 rodadas. 

ATLÉTICO-MG 
CORINTHIANS 

13h, no Mine rão 

Na Tu: Premiere 

são pauto Como Corinthians 
na briga por uma vaga para a 
próxima Copa Libertadores, 
aintenção da diretoria corin- 
tiana é ignorar qualquer pres- 
são e manter Sylvinho no co- 
mando da equipe em 2022. 
No inicio do Campeonato 

Brasileiro, o time chegou a f- 
car próximo da zona derebai- 
xamento, mas reagiu após as 
contratações de Willian, Ro- 

Gustavo Scarpa durante treinamento do Palmeiras cesar greco 

ger Guedes, Giuliano e Renato 
Augusto, Nesta quarta, à eui- 
pevisita o lider Atlético-MG, 
às gh, no Mineirão 

“A gente está muito satistei- 
to com o Sylvinho, Ele ainda 
vai dar muitas alegrias para 
à torcida”, disse o presidente 
Duilio Monteiro Alves. 
Otrabalho de Sylvinho já foi 

criticado pelas torcidas orga- 
nizadas do clube. A maior de- 
las, a Gaviões da Fiel, divulgou 
comunicado pedindo a demE- 
são do treinador 
Sylvinho trabalha com o 

planejamento para a próxi- 
ma temporada porque o or 
camento nãovai depender da 
classificação para a Liberta- 
dores, segundo o presidente. 

FORTALEZA 

SÃO PAULO 

21h30, na Arena Castelão 

Ma Ty: Globo 

sãorauio O São Paulo enfren- 
tanesta quarta o Fortaleza, fo- 
ra de casa, pela qr” rodada do 
Campeonato Brasileiro. 
Aequipe de juan Pablo Voj- 

voda tem sido uma pedra no 
sapato dos são-paulinos na 
temporada, Os times já se 
enfrentaram três vezes nes: 
te ano, Os cearenses vence- 
ram a primeira, no primeiro 
tumo do Nacional, poriao, 
no Morumbi, No jogo de ida 
das quartas de final da Copa 
do Brasil, empataram em 2a 
2, na capital paulista —o São 
Paulovenciaa partida porza 
caté os minutos finais. No úl- 
timo confronto, no duelo de 
volta, o Fortaleza venceu de 
forma contundente por 341 
e avançou às semifinais. 
O São Paulo entrará em 

campo na Arena Castelão nes- 
ta quarta-feira mais próximo 
da zona de rebaixamento do 
que dos seis primeiros colo- 
cados, grupo que garante a 
classificação para a Copa Li- 
bertadores de 2022. 
Com:37 pontos, a equipe tri- 

color estã dez pontos atrás do 
Corinthians, sexto na tabela. 
Olhando para baba, tem ape- 
nas sete a mais que o Sport, O 
17º colocado, no primeiro pos- 
to na zona de descenso. 

+ 
Veja a classificação 
do Brasileiro 

1º Atlético-MG (65 pontos) 
2º Palmeiras (55) 
3º Flamengo (54) 
4º RB Bragantino (49) 
5º Fortaleza (48) 
6º Corirthiars (47) 
7º I|ntermacioral (44) 
Bº Flumirense (42) 
9º Cuiabá (39) 
10º Ceará (29) 
11º Athletico (38) 

America-ME (38) 
"Atlético-GO (37) 

São Paulo (37) 
Bahia (36) 
Santos (35) 
Sport (30) 
Juventude (30) 
Grêmio (26) 
Chapeçoense (15) 

“O jogo entre Grêmio & 
Fluminense nesta terça (5) 
não havia terminado até 
a conclusão desta edição 

A Fi agregou demais 
à nossa programação, 

É nosso principal 
produto da 
programação 
esportiva. A 
categoria tem um 

público qualificado 
e valioso, que adora 

automobilismo 
e procura a Band 
para acompanhar 

Denis Gavaril 

diretor de esportes 

da Band e Band&ports 

mentarista Reginaldo Leme 
e a repórter Mariana Becker, 
O contrato da Band com 

a Liberty Media termina no 
final de 2022, Ainda segun- 
do o diretor de esportes, es- 
tá em curso a negociação 
com o grupo americano que 
controla a categoria para à 
prorrogação do vinculo. 

Este ano, a emissora adqui- 
nu às direitos para exibir o 
campeonato cerca de três se- 
manas antes de sua abertura, 
no dia 12 de março. 
Procurada, à Globo diz não 

ter interesse em voltar à trars- 
mutir a categoria, mas não des- 
cartou a possibilidade no fu: 
turo. “A Fi é um grande even- 
to, mus não faz parte dos nos- 
sos planos no momento, pois 

B7 

21500 Juventuda 
É Internacional Sépe À, PREMIERE 

us direitos não estão à venda”, 
respondeu em nota, 
É um movimento contrário 

ao que o grupo de mídia faz 
em relação à Libertadores, 
outro evento que não possui 
mais os direitos de TV, mas 
pelo qual mostrou-se publi- 
camente interessada em con- 
correr no ano que vem. 
O canal, que transmitiaa Fi 

desde 1972 (e de forma inin- 
terrupra desde 1981), não ob- 
teve um acordo para renova- 
ção do vinculo encerrado com 
à temporada de 2020. 
A Globo buscava uma com- 

posição desde o fim de 2019 
parao contrato que vigorou de 
2015 42020, Em agosto do ano 
passado, avisou suas anunci- 
antes (Santander, Hraipava, Ni- 
vea, Renault e Tim) que não 
conseguiu acertar uma re- 
povação do vínculo, As cutas 
de publicidade chegavam a 
R$ 500 milhões anuais. 
Atualmente, à Rand tem 

quatro patrocinadores (Ban- 
co do Brasil, Claro, Philco e 
Heineken). De acordo com o 
portal UOL, o canal colocou 
à venda seis cotas, cada uma 
por R$ ac milhões. 
“Todos 05 patrocinadores 

que estão este ano já estão uti- 
lizando seu periodo de priori- 
dade para confirmar que vão 
ficar com o produto Fi para 
o ano que vem dada a entre- 
ga e a experiência que o pro- 
duto entrega para as mar 
cas” afirma Cris Moreira, dire- 
torperal de Comercialização 
do Grupo Bandeirantes. 
A temporada 2022 será a 

mais longa da história da cate- 
goria, comay provas, O calen- 
dário começa no diaz2de mar 
co, no Bahrein. Aúltima prova 
será em 20 de novembro, em 
Abu Dhabi. O GP São Paulo 
será no dia 19 de novembro. 

Neste domingo (14),a Band 
exibea etapa brasileira, às 14h, 
e também deverá transmitir 
o treino na sexta-feira (12) E 
a sprint race no sábado (13) 

Tostão 
O colunista excepcionalmente 
não escreve nesta quarta (10) 

Criança atacada por santistas fez 
vídeo de desculpas escondido, diz pai 
SANTOS 

RB BRAGANTINO 

19h, na Vila Belmiro 

Na TV Sportv e Premiere 

santos Moisés, 37 ainda não 
Consegue esquecer a cera 
que viveu no ultimo domin- 
po (7), nas arquibancadas 
da Vila Belmiro, quando um 
grupo de torcedores santis- 
tas hostilizou ele e seu filho 
BN. de q anos, após o garo- 
to receber a camisa do golei- 
ro Jailson, do Palmeiras, 20 
final do clássico vencido pe- 
lo time alviverde. 
Omenino, que joganas ca- 

tegorias de base do Santos, 
gravou e publicou um video 
em uma rede social, escon- 
dido do pai, no qual afirma 
ser santista, não palmeiren- 
se. Ele também pediu des- 
culpas caso alguém tenha 
se sentido ofendido por ele 
ter recebido o uniforme do 
rival. À gravação viralizou 
na internet nesta terça (9). 

“E que cu gosto muito dele 
[Jailson]. Também gosto do 
Weverton, que é da seleção 
brasileira Eunão sou palmei- 
rense, cusou santista”, disse 
em trecho da mensagem. 
“Ontem ele estava mui- 

to chateado, hoje não. Ele 
acordou, foi para a escola, 
mas não mexeu no telefo- 
ne. Quando chegou em ca- 
sa vin o que se tornou [a re- 
percussão do caso). Eu falei 
para ele fazer uma retrata- 
ção, mas fui irônico, Sai pa- 
ra cozinhar, estava fazendo 
comida, enquanto ele; u 
porconta própriao celular e 
gravou. Só soube uma ou du- 
as horas depois” diz Moises. 
Seu filho estava no alam- 

brado atrás do gol que fra 
mais próximo ãentrada dos 
vestiários do time visitante. 
Antes de entrar no túnel, o 
goleiro palmeirense Jailson 
tirou a camisa ealançou pa- 
raomenino. Em seguida, al- 

guns torcedores do Santos 
cobraram o garoto e seu pai. 

“Ele vai ao estúdio desde os 
dois anos em todos os jogos. 
lsso me causou um trauma, 
não é uma coisa corriqueira. 
Na hora que aconteceu tu- 
do, minha reação tod tirá-lo 
do estádio. Aglomerou, velo 
a polícia, e eu agarrei eleco- 
mo pude, colaquei-o atrás de 
mim”, relata Moisés. 
O Santos afirmou em nota 

não compactuar com a atitu- 
de desse grupo de torcedores 
e disse ter convidado o garo- 
to E seu pai para ver a próva- 
ma partida do time, contra 0 
Red Bull Bragantino em um 
dos camarotes da Vila. 
“Aceitamos o convite do 

Santos. Lógico que estou 
com receio ainda. Amanhã 
[quarta] ele vai, mas com- 
pletamente descaracteriza- 
do, Não vai usar à roupa que 
usa normalmente, nem ca- 
misa de time nas ruas. Vai 
com moletom, boné e más- 
cara até a gente entrar. Va- 
mos ficar em um lugar re- 
servado”, diz o pai do garoto, 
“Acredito que isso pode 

mudar a relação do meu f- 
lho com o futebol, Só de es- 
tarmos conversando já vi- 
mos diferença no falar de- 
le, Pela primeira vez ele fa- 
lou “não sei se vamos. Nós 
não iamos no jogo de quar- 
ta, não iamos mais em jogo 
algum. O Santos fez um con- 
vite à familia inteira, mas po- 
de ser que a gente vá e não 
va mais depois” completa. 

Sobre o uniforme recebi- 
do de presente pelo goleiro 
Jailson, Moises diz ter cria- 
do um trauma em razão do 
acontecimento. “Ele guardou 
a câmisa. Pará mim, virou 
um objeto não desejado, fa- 
lei para ele se desfazer dela. 
Ele falou que foimuito dificil 
para conseguirmos e que não 
quer dar e nem vender por 
enquanto: Klaus Richmond 
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Horácio Neves, ainda 'um 
. ) 

pirralho, lançou caderno 
de Turismo da Folha 
FOLHA, 100 
HUMANOS DA FOLHA 

Nanã DeLuca 

são pano O jornalista portu- 
pguês Horácio Neves chegara 
ao Brasil numa data que fica- 
ria Cravada na suá memória, 
qi de janeiro de 1961. Não era 
pramenos, o rapaz de 30 anos 
deixava a região do Algarve, 
no sul de Portugal, para mo- 
car num novo pais. 

Era também um dia marcan- 
te para a população brasileira, 
Jânio Quadros assumia à Pre- 
sidência da República. 
Horácio temia a repressão 

da ditadura salazarista, que 
se estenderia em seu pais na- 
tal até 1974."0O regime dividia 
opositores em duas categori- 
as: à esquerda, que realizava 
atos violentos, € à oposição 
democrática, que fazia ses- 
sões de esclarecimento”, diz. 
já atuando como jornalista, 
pertencia ao segundo grupo, 
Lembra que “estava numa 

pindaíba danada” quando che- 
gou a São Paulo, Após um ano, 
depois de trabalhos esporádi- 
cos, Horácio começou a cola- 
borar coma Folha, escreven: 
do para uma seção chamada 
Viagens e Passelos. 
Como efeito da reforma 

cambial realizada por Jânio, 
aimprensa brasileira enfren- 
tava dificuldades econômicas. 
O papel utilizado para a pro- 
dução de jornais, um produ- 
to importado, tornou-se mais 
caro porque deixou de haver 
subsidios do governo tederal. 

Foi numa reunião na Folha 
sobre saidas para essa crise 
e Horácio propós à chefia 
dojornal que a página Viagens 
v Passelos desse origem a um 
caderno dedicado ao turismo, 
“Eu era um pirralho”, conta 

Horácio, que tinha só z1anos. 
Segundo ele, 04 colegas não 
deram atenção, consideran- 
do-o um novato intrometido. 
Mas não foi assim que Oc- 

tavio Frias de Oliveira (1912- 
2007), aquela altura um dos 
novos donos do jornal, enca- 
rou a sugestão. Seu Frias, co- 
mo era chamado, viu à ideia 
com potencial jornalístico & 
comercial, e, em 1964, Turis- 
mo ganhou caderno próprio. 
Segundo Horácio, seu Fri- 

as tinha uma regra de ouro: 
“fudo o que for fazer, faça 
com entusiasmo”, Com o âni- 
mo de quem se sentia à frente 
de uma missão, 0 jovem edi- 
tor convidou repórteres e fo- 
tógratos para colaborar com 
o novo caderno. 
Soh seu comando, Turismo 

L.E 
Horácio Neves, jornalista nascida em Portugal e radicado no Brasil, em 2073  Eduwes Krapp/Folhageess 

servia tanto para registrar & 
avaliar destinos, como para fa- 
lar demobilidade, dos carros 
aos aviões. “Como ir é tão im- 
portante quanto paraonde ir 

Foi o primeiro caderno da 
Folha a ser publicado em co- 
res, em setembro de 1968. “Eu 

Série semanal apresenta 

FOLHA DE S.PAULO «+ « + 
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fui cobaia do off-ser” afirma 
Horácio, sobre tecnologia que 
começava a se disseminar nã 
imprensa brasileira. 

Para ele, tão relevante quan- 
to O pioneirismo que tróuxe 
cores às páginas da Folha foi 
mescolha do tema da edição, a 

perfis de profissionais da Folha 

& projeto Humanos da Folha conta a trajetória de 
repórteres, editores, fotóprafos, designers, cartunistas 
e outros que fizeram parte da história centenária do 
porral Leia outros textos em folha com /folhalQlanos 
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ATIVISTA PAQUISTANESA E VENCEDORA DO NOBEL DA PAZ DE 2014 MALALA YOUSAFZAI, 24, SE CASA 
Cerimônia islâmica (nikkah) ocorreu ontem apenas com familiares em Birmingham, Inglaterra, onde vive após se formar Oxford mabin pesstas po toitigo qremuntals 

Matemática: dedutiva ou indutiva? 
Raciocínio matemático é ao mesmo tempo rigoroso e criativo 

Marcelo Viana 

Dhiretor-geral do imsv tura de Metermátea Pura é apl cada, ganhador da Prémo Louis D, do metitur de France 

Os filósofos consideram dois 
tipos principais de racioci- 
nio: dedução e indução. Os 
dois podem ser comparados 
do seguinte modo (bem sim- 
plificado!). 
A dedução porte de afirma- 

ções gerais, Os premissas, é, por 
meio de regras lógicas, che- 
gu a afirmações mais especi- 

ficas, chamadas conclusões. 
Um exemplo simples, atribui- 
do q Aristóteles (384 0.C.-q22 
2€,): “Todo o homem é mor 
tal Sócrates é um homem. Lo- 
go, Sócrutes é mortal” À indu- 
ção vai no sentido contrário, 
partindo de casos particulo- 
res pora chegar a regras ge- 
ruis. Por exemplo, observan- 

do que os seres vivos conhe- 
cidos são formados por célu- 
las, presumimos que o mesmo 
vule para todús os seres vivos. 
Aindução é a base de ciência 

experimental. Mas pode falhar: 
saber que as galinhas no meu 
quintal têm plumagem verme- 
lha não garante que toda gali- 
nha no mundo é vermelho. Jú 

a dedução é rigorosa: se às pre- 
missas são verdadeiras, à con- 
clusão é necessariamente ver 
dadeira. Mas isso é porque esto 
está contida naquelas, não tra- 
zendo nova informação. 
E a matemática, como fica 

nesta discussão? 
O roctocinio matemático é 

dedutivo pornatureza: ele par 

cidade de São Paulo, que não 
eravista como um destino tu- 
ristico. “Queriam que eu falas- 
se do Rio de Janeiro ou da Ba- 
hia, mas escolhi a cidade que 
me recebeu”, diz, mais de meio 
século depois. 
Aolongo de quase duas dé- 

cadas, Horácio foi responsá- 
vel pela eiição do suplemen- 
to. Soba influência dele, cida- 
des como Manaus e Gramado 
se fortaleceram como dest- 
nos turisticos, 
EmagBs, em paralelo ao tra- 

balho na Folha, o editor teve 
capoio de seu Frias para fun- 
dar o Brasilturis, primetra pu- 
blicação nacional voltada para 

te de certas afirmações, Os uxi 
umas, é, por meio de passos 
lógicos bem definidos, chega 
a novas afi rmoções, chama- 

dus teoremas. É isso que tor 
na a matemática uma ciência 

rigorosa. 
Mas o raciocinio matem i- 

co também tem uma capocida- 
de notável pára produzir novo 
conhecimento. O teorema de 
Fermat afirma que a equação 
xP+yr=70 não tem soluções x, y, 
= inteiras positivas se 0 expo- 

ente n for maior do que 2. Ele é 
deduzido dos axiomas da dlge- 
bra, mas certamente ndo está 
contido nesses axiomas: é co- 
mo se à teorema fosse criado 
(ou descoberto?) noto da de- 
dução. O que o raciocinio ma- 
temútico tem de especial para 

Horácio Neves, 
80 
Nascido em 

Olhão, nosulde 
Portugal, chegou 
ao Brasil em 

1961. Comêçou a 
colaborar coma 
Folha em 1552, 
dois anos depois, 
assumiu a edição 
donorocaderro 
de Turismo, o 

primeiro a ser 
publicado em 
cores. Deixóu a 
Folha em 1584 
A partir dos anos 
“680, comandou 

o Brasilturis, 
voltado para 
profissionais do 
setor átua hoje 
como consultor 

os profissionais do turismo, & 
não para consumidores. 
Deixou a Folha em 1984 pa- 

ra se dedicar inteiramente à 
publicação. Hoje, aos Bo anos, 
atua como consultor, 
Comótima memória, Horã- 

cio gosta de se lembrar de re- 
portagens assinadas porelena 
Folha, como a publicada em ju- 
lho de 1970, em que escreveu 
sobre a “viagem dos sonhos”, 
um voo de Paris a Nova York. 
O jornalista encerrava o Lex: 

to afirmando que 0 avião 747 

abrira ao mundo“novos con- 
ceitos em viagens” Não muito 
diferente do que ele mesmo 
fez em sua trajetória no jornal, 

ACERVO FOLHA 
Hã 100 anos 
10,nov.1921 

Roma declara 
greve geral depois 
de fascistas 
brigarem com 
ferroviários 
Atendendo do pedido de soli- 
dariedade dos ferroviários da 
circunscrição de Roma, a cá- 
mara do trabalho da capital 
italiana declarou greve geral, 
Deu origem a esse protes- 

to o fato de algumas comiti- 
vas de fascistas, que viajavam 
num trem procedente da Tos- 
cana, terem insultado os em- 
pregados daquele comboiopor 
uma desavença sobre questões 
de serviço. 

Quando o trem chegoua Ro- 
ma, os ferroviários, já em mai- 
or numero, exigiram que bos- 
sem autuados os passageiros 
que cometeram os insultos, 

Os fascistas reagiram, esta- 
belecendo-se medonho con- 
fito, que deixou um morto e 
vários feridos. 

E] LEIA MAIS EM 
acarvo folha.com.br 

que seja do mesmo tempo ri- 
goroso, como q dedução clás- 
seu, e criútivo, como q indu- 

ção experimental? 

A resposta está na indução 
matemática, O princípio se- 

gundo o qual se umo do afir 
mação é verdadeira para o nú- 
mero 1, e se o fato de ser ver 
dadeira para um dado mime- 
ro inteiro N acarreta que tam- 
bém é verdadeira para N+3, en- 
tão essa afirmação éverdadei- 
ra paro todos os inteiros posi- 

tivos. Essa lei notúvel, que não 
tem similar na ciência experi- 
mental, permite à motemútica 
passar do finito do infinito de 
modo, do mesmo tempo, fru- 
tifero é rigoroso, Comentarei 
no próximo semana sobre as 

suis origens. 



FOLHA DE S.PAULO 
QUARTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2021 €1 

* 

Leonardo Sanchez 

são rauio Nocomeço de "Be 
necdetta”, uma garotinha às- 
pirante a freira é separada 
de uma imagem de madeira 
da Virgem Maria, assim que 
chega ao convento. Alguns 
minutos depois, a persona- 
gem principal já estã cresci- 
da e, de novo com o objeto 
em mãos, decide usar a ima- 
gemnão para orar, mas como 
um consolo, instrumento fá- 
lico com propósitos sexuais 
Nos acompanhamos tudo. O 

público, de olho na relação lés- 
bica que se desenvolve entre 
Benedetta e a noviça recém: 
chegada Bartolomea, ocupa 
turma lugar vrovrenrisia — comu 

o da abadessa que, desconia 
da, observa ELI O qui um furo 

na parede— e testemunha as 
personagens levantando seus 
hábitos e inserindo a santa de 
madeira entre as pernas 
A cena é só uma das várias 

sequências tão sensuais quarn- 
to polêmicas do novo filme 
de Paul Verhoeven, cineas- 
ta holandês habituado a cau- 
sar burburinho. *Benedetta” 
toi um dos destaques do últi- 
mo Festival de Cannes e che- 
ga agora do Brasil como o cha- 
maria do 29º Mix Brasil de Cul- 
tura da Diversidade, que ret 
ne atrações gratuitas para de- 
bater diversidade sexual e de 
gênero em salas de São Paulo 
e online a partir desta quarta, 

Verhoeven, porém, não que- 
ria “causar. Em entrevista à 
ESLE Ji rr, ele Cora Ljuie ER] 

preocupação enquanto grava- 
va eraserfiel à realidadee, pa- 
ra isso, estudou os documen- 
tos relacionados ao julgamen- 
to de Benedetta Carlini freira 
católica condenada por ser 
lesbica na lália do século 17. 

“O que muitos veem como 
provocação neste hlme não é 
nada além de eu tentando me 
manter próximo da realidade. 
E tendo respeito pelo passa- 
do —nós não precisamos gos- 

tar do que fizemos ao longo 
da história, mas nós não de- 
vemos apagar nada, afirma, 

Os desejos sexuais de Rene 
detta e Bartolomea são supri- 
muidos desde muito antes de 
se conhecerem, À impossi- 
bilidade de viverem sua ho- 
mossexualidade em tempos 
de fé cristã exacerbada as le- 
va auma catarse sexual quan- 
do estão reunidas. Ao público, 
servem um banquete de sei- 
os e gemidos que reverberam 
pelas paredes do corvento. 
Mas há uma reviravolta 

nessa história de condena- 
ção do “pecado” — Benedet- 
ta alegava ter visões espi- 
rituáis =p Sensuais =, nas 

quais recebia mensagens do 
móprio Jesus Cristo, € aca 
fis se tornando uma espe- 
cie de messius, Certa noite, 

solrendo de dores horriveis, 
ela é marcada com as chama- 
das santas chagas —fenidas 
nos pulsos, nos pés e no pei- 
to, como as da crucificação, 
“Benedetta” transita, por 

tanto, entrea condenação da 
sexualidade e o debate em tor- 
no do sobrenatural, de uma 
relação verídica ou farsesca 
existente entre a protagonis- 
tae o divino. A freira chega à 

incorporar o próprio Cristo 
emvárias ocasiões, assumin- 
do uma voz grave e um olhar 
profundo, até mesmo amea- 

cador — mas nada como nos 
himes de terror, com cabe- 

À a ET AE Lo ca vomito ver de, 

“Eu tentei me afastar de “O 
Exorcista, porque tolas as 'ou- 
tras identidades" de Benedet- 
tasão positivas, não demoni- 
acas. E essas possessões tam- 
bém estão documentadas, 
na vida real teriam ido além, 
incluindo são Paulo é anjos” 

Esse é sÓ mais um fator 
de provocação num filme 
que poderia ser escandaloso 
50 pela sinopse, mesmo que 
adútasse uma abordagem 
mais contida e menos expli- 
cita. Verhoeven, no entanto, 
diz que era importante mos- 
trar a sexualidade na trama, 
já que ela reflete aquilo que 
leu em “Immodest Acts: The 
Life of a Lesbian Num in Re- 
naissance Italy”, longa pes- 
quisa sobre Benedetta Carhi- 
ni feita pela historiadora Ju- 
dith €. Brown nos anos ção. 
Continua no pog. O 

A noviça 
rebelde 

Recheado de erotismo e críticas à 
religiosidade, Benedetta de Paul 

Verhoeven é destaque no Mix Brasil 

POLÊMICA 

BASEADA EM 

CASO HEAL 

Conhecida por 

tocar em temas 

esplinhosos, 

do militarsmo 

de Tropas 

Estelares, dé 

1957, ad retrató 

da estupro êm 

“Elle, de 20165, 

Paul Verhõs- 

ven respata em 

seu novo filma 

a polêmica his 
tória da freira 

Bengdetta 
Cartini, Ela fal 

condentda 

por ser Lésbica 

pela igreja 

Católica, mas 

Ds documentos 

apontam 

também para 

mensagens 

divimas que 

a freira teria 

recebido. 

Hã também 

relatos de pos 

sessões polo 

próprio Jesus 

Cristo é do apa- 

recimento das 
santas chagas 

pelo corpo, 

nos mesmos 

pontos da 

crucificação 

Virginie Efira 
em cena 
do filme 
'Benedetta; 
de Paul 
Verhoeven 

Divulgação 
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MÔNICA BERGAMO 
menicabergasvodigrupolalha card 

O presidente do Institu- 
to Butantan, Dimas Co- 

vas, deve se reunir nesta 

quarta (12) como secretá- 

rnio-executivo do Ministê- 

rio da Saúde para discutir 
um novo contrato de ven- 

da de vacinas. 

PRAZOI O Butantan tem hoje 
em estoque 15 milhões de do- 
ses da Coronavar, à primeira 

a ser aplicada no Brasil, 

QUEDA Com a maior oferta 
de vacinas no mundo, o pre- 
co dos imunizantes vem ca- 
indo. A Coronavac foi vendi- 
da por US$10,30no Brasil no 
ano passado. Agora, pode ser 
comercializada por USS 710. 

MARCHA LENTA O histórico do 
governo de Jair Bolsonaro de 
protelar a compra de imuni- 
zantes já acendeu a luz ama- 
rela no Senado. Háum temor 
de que, em 2042, 0 Brasil so- 
fra novo estresse com a falta 
de vacinas necessárias para 
nova rodada de imunização 
da população 

PERGUNTA Nesta quarta (10), 

ex-integrantes da CPI da Co- 
vid que hoje integram o Ob- 
servatório instalado no Sena- 
do para acompanhar os efei- 
tos da epidemia devem vist- 
tar o Butantan para saber co- 
mo anda a produção e a fer 
ta de vacinas. 

RESPOSTA Nos prúximos dias, 
os senadores devem ir tam- 
bém à Fiocruz, à Phzer e à 
Johnson & Johnson 

CALMA LÁ Organizadores do 
Festival de Jazz do Capão, na 
Bahia, apresentaram recur 
so na Funarte contestando o 

terceiro parecer contrário 20 
evento, que busca incentivos 
da Lei Rouanet Eles também 
sobicitaram que seja realizada 
uma nova análise. 

goLso Como a coluna reve- 
lou em outubro, o documen- 
to, assinado pelo presiden- 
te da Funarté, Tamoio Mar 
condes, afirmava que o festi- 
val deveria ter readequado 
seu projeto depois de ter sido 
anunciado que ele seria reali- 
gado a partir de recursos pri 
vados, doados pela Fundação 
Coelho & Oiticica, do escritor 
Paulo Coelho 

CALENDÁRIO Os organizado- 
res afirmam, no entanto, que 
com q atraso na tramitação 
do projeto na Rouanete o pri- 
meiro indeferimento, de ju- 
nho, “ficou constatado” que 
eles não utilizariam os recur 
sos para a edição deste ano, 
que será entre os dias 12 € 14. 
Eles também ahrmam que 
“não há nenhum impediti- 
vo" para que o projeto não se- 
ja considerado para a edição 
do próximo ano, que não te: 
ráápodo da fundação de Pau- 
lo Coelho. 

ANÁLISE À Funarte diz qua cr 

recurso fod cecebido e distri- 
buido para análise de parece- 
rista credenciado, 

CARA NOVA A presidente do 
Instituto Igarapé e colunista 
da Folha lona Szabo ocupará 
o Instagram do apresentador 
Luciano Huck nesta quarta- 
feira (10) com postagens so- 
bre a COP26. 

PONTE AÉREA A convite do 
governo francês e da ONU, o 
instituto levou à conferência 
em Glasgow, na Escócia, um 
projeto sobre crimes ambien- 
tais. Aentidade também par- 
ticipará do lançamento inter 
nacional da “Agenda pelo De- 
senvolvimento da Amazônia”. 

A atriz e 
apresen- 
tadora 
Regina Casé 
postou 
registro com 
Fernanda 
Montenegro 
1 para 
celebrar a 

eleição da 
colega à 
Academia 
Brasileira 
de Letras. O 
cantor Zeca 

Pagodinho 
escolheu 

um look 
“gaucho” 
para ficar em 
casa, Grávida 
de gêmeos, a 
atriz Fabiula 
Nascimento 

exibiu O 
barrigão de 
Sete MESES 

dci E) 

repnacase nstagram 

La 
ezecapagoaderho instagram 

sbiutaa nstxgram 

RANKING Das dez músicas 
mais pesquisadas no Google 
no Brasil entre sexta (5) e ter 

ca-feira (9), sete são ou de au- 
toria de Marília Mendonça ou 
canções com participações da 
artista. A cantora morreu dos 
24 anos em acidente de avião 
na sexta. 

RANKING 2 As faixas “Estre- 
linha”, “Infel” “Flor e o Bei- 
ja-Flor”, “Supera”, “Graveto” 
e “Todo Mundo Vai Sofrer” 
ocuparam as seis primeiras 
posições. “Eu Sei de Cor” A- 
cou em nono lugar. 

PROSA O jornalista Jose Ha- 
milton Ribeiro apresentará 
o quadro “Um dedo de pro- 
sa” ma Festa do Tirisco, que 
será realizada pela Preteitu- 
ra de Santa Rosa de Viterbo, 
no intenor paulista, de sexta 
(12/44 domingo (14), O evento 

terá atividades como teatro, 
apresentação circense, fei- 
ra de artesanato e uma “caça 
ao tirisço”, inspirada em tra- 
dição que versa sobre buscar 
por um animal que não existe. 

REI DO CAMAROTE Quem esti- 

ver disposto a desembolsar 
R$ L46o no ingresso chama- 
do de Lolla Comfort Day po- 
derá curtir o Lollapalvoza em 
um espaço VIP com áreas de 
descanso, bares sem fila, food 
trucks, armários e banheiros 
especiais. No local também 
será possivel assistir à trans- 
missão dos shows em diferen- 
tes palcos. O festival, que tem 
entre suas atrações Foo Figh- 
ters e The Strokes, acontece 
entre 25 ea7 demarço, em SP 

com Lígia Mesquita, Victoria Azevedo, Blanka Vieira e Manoella Smith 

À noviça 
rebelde 

Continuação do põg. É) 

“Os documentos mostram que 
vescrivão registrou coisas do 
tipo “ela beijou meus genitais 
mais de 20 vezes ou Benedet- 
ta pegou minhamãoá forçaea 
póssobreela, se movendo tar- 
to que acabou se corrômpen- 
do”, diz o cineasta, sobre os 
testemunhos de Bartolomea. 
Apesar das denúncias, é Bar 

tolomea que parece sedizir 
Benedetta. Ela se enrosca e 
trúpeçaã acidentalmente? — 
numa cortina branca durante 
o banho. Seu corpo cai pesa- 
do sobre a freira protagonis- 
Ea, que toca em seios a heios 

pela primeira vez e é acome- 
tida por um incómodo tesão, 
“Nós não deveriamos ter 

medo de mostrar algo que 
quase todo mundo e muitas 
outras espécies fazem de for 
ma regular —sexo”, diz Verho- 
even. “É muito estranho que 
nesse periodo de puritanis- 
mo é normal mostrar violên- 
cia, assassinatos, explosões e 
só O sexo ser questionado” 
O questionamento poderia 

ser verdadeiro para outros fil: 
mes do currículo de Verhoe- 
ven, que semeteu em polêmi- 
ca em “Elle”, de 2016, por seu 
retrato do estupro Também 
é uma justificativa válida pa 
ra o destaque do Mix Brasil 
do ano passado, “Saint-Nar 
visse”, de Bruce LaBruce, que 
fertavacomo homoerotisma 
da figura de são Sebastião. 
Aos 83 anos, Verhoeven não 

pretende deixar temas espi- 
nhosos de lado e, em tempos 
de Me Too, diz estar fazen- 
do cinema como sempre fez, 
contemplando temas negli- 
genciados com naturalidade. 
Muitos de seus trabalhos são 
centrados em figuras femini- 
nas que se empoderam, mes- 
mo que passem por traumas 
O cineasta, que diz ter sido 

“acusado de ser feminista” é 
que “sempre percebeu às mu- 
lheres como sendo melhores” 
do que ele, não precisou de 
um coordenador de intimi- 
dade. Comuns após os escân- 
dalos sexuais em Hollywood, 
esses profissionais garantem 
que todos estejam à vontade 
durante cenas de sexo. 
No novo filme eles foram 

dispensados. Verhoeven e sua 
equipe criavam esboços das 
cenas é Os discutiam com as 
atrizes, Virpinie Efira e Daph- 
ne Patakia. Se elas tinham al- 
gum problema, adaptações 
eram feitas. Elas então core- 
ografavam o enlace e “assumi- 
am à dianteira” na gravação, 

Fora isso, o roteiro foi fei: 
to a partir do livro de uma 
mulher, e “Benedetta” teve 
mulheres como diretora de 
fotografia, diretora de arte 
e diretora-assistente, O que 
Verhoeven diz ter sido sufici- 
ente para impedir um olhar 
masculino e fetichista do amor 
lésbico —mas deve parecer 
aquém de pedidos de maior re- 
presentatividade naindústria 
Rotulado como “provoca- 

teur”, à holandês diz que hã 
assuntos que precisam ser en- 
frentados, que não quer usar 
seucinema para abafar à ver 
dade, E isso vale, no movo lon- 
ga, tanto para à parte religio: 
sa, quanto para a LGETOIA+. 
“Nós sabemos as colsas ter 

riveis que a Igreja Católica fez 
— cruzadas, a Incuisição, tor: 
tura, assassinatos de bruxas, 
pedofilia”, diz ele sobre o pri- 
meiro ponto. fá em relação ao 
sepundo, se mostraá vontade 
mesmo sendo heterossexu- 
al e pertencendo a uma gera- 
ção mais avessa à diversidade. 

"Avivência LGETOIA+ éape- 
nas um reflexo da natureza. 
Todos os tipos de sexualida- 
de existem no planeta, foi is- 
so O que a evolução construiu. 
Enquanto artista, é preciso 
saber disso e refletir no seu 
trabalho. Não porque quere- 
mos promover a diversidade, 
mas porque essa é anossa re- 
alidade, é algo que noscerca” 

Benedetta 
França /Beélgca/Países Baimos 2071. 
Br: Paulverhosven Cor virgnia 
Efira, Charlocte Ramplinge Daphne 
Patak a. Mix Brasil qua (10), em 
abertura para Com dados: qu 
(18), 25 17h, no Cinesesc 16 anos 
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7 Prisioneiros vai da escravidão à política falida 
Alexandre Moratto dirige filme para a Netflix após sucesso de 'Sócrates, também com produção de Fernando Meirelles 

Leonardo Sanchez 

são rauLo Quando fez “Socra- 
tes”, hã cerca de três anos, Ale- 
xandre Moratto mergulhou 
numa realidade distante da 
sua, para acompanhar um 
garoto negro e gay, da per 
teria do litoral paulista, que 
perde amãee precisa sevirar 
para sobreviver. Ele foi aplau- 
dido em festivais nacionais e 
internacionais, ganhou o pré 
não Someone to Watch — "al. 
guém para ficar de olho"— no 
Spirit Awards e resolveu, em 
seu próximo projeto, denun- 
ciar outra tragédia social, 
Moratto agora lança “7 

Prisioneiros”, que fala das 
relações de trabalho análogas 
à escravidão, mas dessa vez 
ele opera numa escala mui- 
to maior, com à fama de Ro- 
drigo Santoro atraindo pu- 
blico e à máquina da Netflix 
coordenando um lançamen- 
to grandioso nos bastidores, 
Depois de ser exibido nos 

testivais de cinema de To- 
ronto e de Veneza — onde ga- 
nhou um prémio paralelo— e 

e Christian Malheiros em cena de 7 Prisioneiros' com direção de Alexandre Moratto e produção de Fernando Meirelles, q 

de ser ventilado como prová- 
vel candidaro brasileiro ao Os- 
car — embora tenha sido pre- 
terido por "Deserto Particu- 
lar— *= Prisioneiros” emen- 
da sua passagem pelas salas 
da Mostra de Cinema dé 
São Paulo com a estreia no 
streaming, nesta quinta-feira. 
O filme mostra um grupo 

de jovens moradores da zo- 
na rural que, seduzidos pe- 
la promessa de emprego e 
dinheiro farto, vão para São 
Paulo para trabalhar mum fer 
ro velho, Sua primeira noi- 
te na cidade é quase onfri- 
ca, com os meninos deslum- 
brados pela altura dos pré- 
dios e envolvidos em planos 
para um futuro que, prome- 
teram, será melhor do que 
se tivessem ficado em casa. 
O pesadelo começa no dia 

seguinte, quando eles se tor 
namos prisioneiros do titulo. 
Odono do lugar, personagem 
de Santoro, avisa que 0 trans- 
porte para a capital paulista, 
abospedagem precária, à co- 
mida e o adiantamento rece- 
bido pelas famílias geraram 

uma divida, que eles preci- 
sam pagar com trabalho não 
remmumerado. Para piorar, eles 
são trancados num dormitó- 
ro, separados do mundo ex- 
terior por uma grade de fer 
ro, como na cadeia. À partir 
dai, começa uma luta por hi- 
berdade  atrapulhiada pe- 
lo entrosamento do dono 
do ferro velho com Mateus, 
papel de Christian Malhel- 
ros, também de “Sócrates”, 
um dos meninos do grupo. 
“Quando eu vejo coisas que 

me perturbam, que me ti- 
ram o sono, eu prefiro enca- 
rar elas. Eyacho que isso faz 
parte do meu trabalho como 
cineasta Então quando eu 
vi uma matéria sobre tráh- 
co humano e trabalho aná- 
logo à escravidão, eu Aquei 
muito chocado”, diz Moratto. 

“Eu vi imagens de um jo- 
vem aqui em São Paulo, em 
pleno século 21, e ele estava 
acorrentado. Eu não conse- 
uia tirar essa imagem da mi- 
nha cabeça, então eumergu- 
lhei em pesquisa, entrevistei 
pessoas que tinham sobrevi- 

vido a esse tipo de situação 
e quis, como filme, transmi- 
tir tudo o que eu tinha visto 
e aprendido sobre o tema” 
Mesmo que pouco retra- 

tado no cinema e na tele- 
visão, o trabalho escravo 
contemporâneo é muito 
presente nó Brasil No ano 
retrasado, de acordo com o 
Ministério Público do Traba- 
lho, denúncias do tipo cres- 
ceram 7,69% — foram 1.700, 
Na produção de *7 Prisio- 

neiros”, está outro nome que 
já levou as injustiças e desi- 
mualdades da realichade brasi- 
eira para as telas —Fernan- 
do Meirelles, diretor de “Ci- 
dade de Deus”, que produ- 
ziu o novo filme de Moratto 
e também “Sócrates” lã atrás. 
“A desigualdade é um troço 

que me incomoda. Eu estou 
do lado bom dessa desigual- 
dade, mas ela me incomoda 
rofundamente” diz Meirel- 
Po “Agora, 0 que realmente 
me atrai nesse filme é o dile- 
ma moral do personagem, 
que tem uma causa, quer de: 
tender os amigos, quer justi- 

] 

ca, mas, de repente, hã uma 
virada na trama”, interrom- 
pe ele, para não dar spoiler 

Meirelles ve ecos políticos 
na narrativa, que pode ser 
resumida como a de um ide- 
alista que se vê balançado 
pelo poder “No fundo, o hl- 
me poderia estar falando de 
um partido político, que se 
diz do povo, que as massas 
apoiam, e depois ele come- 
ça a fazer acordo com o cen- 
trão, se desliga da sua ba- 
se, das suas causas, do que 

acredita”, afirma Meirelles, 
Seria “sz Pristôneiros, ou 

ao menos à fala, uma alusão 
ao petismo? “Não, não, 1s- 
so acontece com o partido 
que você quiser. À hora que 
o cara é eleito, ele vira ou- 
tra coisa. O Mateus, no hi- 
me, é uma metáfora de algo 
humano, que acontece em 
todos Os paises. Metade do 
nosso Congresso se identif- 
caria com esse Sida. a 

E um filme que pretende ser 
universal, resumem diretor e 
produtor, filando de poder e 
corrupção em diversas esca- 

| | 
| 

| 
| 

| 

| 

las e contextos. A ideia não é 
direcionar criticas à perso- 
napens reais, mas denunci- 
ar uma situação que se repe- 
té e que pode “tocar pessoas 
fora do Brasil também”. 
Moratto e Meirelles devem 

continuar à parceria, muito 
bem-sucedida até aqui, no fu 
turo breve. O diretor, nasci- 
do nos Estados Unidos mas 
cidadão brasileiro, conta es- 
tar “cozinhando” mais um 
projeto nacional — outro Lu 

vai denunciar males do pais, 
dessa vez o desmutamento, O 
que levou Moratto a morar 
seis meses em Manaáus—, E 
um sobre a comunidade lati- 
no-americana na Califórnia, 
Ele diz que vai enviar os 

roteiros para Meirelles — 
que admira desde os 14 anos, 
quando o recebeu em seu 
colégio para uma palestra— 
e espera ter w parceiro mais 
uma vez so seu lado. 

? Prislomeirás 

Brasil, 207 Dir; Alazandre Moratto 

tom: Radrga Sintoro Christam 

Malha rod e vitor Julian Estpina 
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Filme reconstitui resgate de meninos em caverna da Tailândia 
Fernanda Exalvelia 

Los ANGELES À ideia era “ter 
rivel, absolutamente ridicu- 
la' —anestesiar 12 garotos de 
um time de futebol que esta- 
vam presos muma caverna pa- 
ra que fossem transportados 
por mergulhadores debaixo 
de águas turvas, numa tra- 
vessia sinuosa de duas horas. 

“Parecia algo muito erra- 
do, parecia eutanásia, lem- 
bra o médico e mergulhador 
australiano que foi q autor 
do plano mirabolante, num 
novo documentário com 
imagens inéditas do resgate 
que mobilizou o mundo no 
norte da Tailândia, em 2018. 
O filme “The Rescue” que és- 

treou nos Estados Unidos no 
mês passado —e ainda não 
tem data para desembarcar 
no Brasil—, ganhou prêmio 
do público no Festival de Ci- 
nemade Toronto e anda bem 

cotado para à atual tempora- 
da de prêmios de Hollywood, 
Conga traz detalhes dos 18 

dias de resgate que teve aju- 
da de centenas de voluntári- 
os e especialistas internacio- 
nais, com destaque parauma 
emuine insprenváel de mergu- 
lhadores de caverna, Na lide- 
rança estã o britânico Rick 
Stanton, um bombeiro apo- 
sentado de canos, obcecado 
por mergulhar em cavernas. 
Stanton arrisca a própria vi- 

da e sua reputação de ser um 
dos melhores mergulhado- 
res do mundo para executar 
oúmico plano possivel, amda 
que estapafúrdio, elaborado 
pelocolega Richard Harris. A 
trupe conta também com o 
consultor de tecnologia John 
Volanthen, um britânico de 
se anos que explora cavernas 
par hobby há duas décadas. 
“Trabalho com pessoas as- 

sim hã 20 anos. Nem chama- 

mas de esportes radicais, mas 
de estilo de vida, porque essas 
pessoas mudam suas vidas in- 
teiras ao redor das suas ati- 
vidades”, disse o diretor Jim- 
my Chin, ganhador do Oscar 
de melhor documentário por 
“Free Solo”, de 2018, filme so- 
bre a escalada sem cordas de 
Alex Honnold num famoso pa- 
redão de 975 metros, no par 
que Yosemite, na Califórnia. 
“Em mergulho de caverna 

ou escalada livre, Os riscos 
são altos demais, não hã es- 
paço para erro. Isso atrai um 
certo tipo de gente, no geral 
pessoas incrivelmente inte- 
ligentes porque conseguem 
avaliar e calcular o risco num 
nivel extraordinário. É co- 
mo elas sobrevivem” afirmou 
Jimmy Chin, após uma das 
primeiras exibições públicas 
do hlme, em Los Angeles. 
Escalador e esquiador pro- 

fissional, Chin divide a dire- 

cão com sua mulher, Chai Va- 
sarhelyi, que é também dire- 
tora de “Free Solo” “The Res- 
cue” do primeiro trabalho da 
dupla após a vitóriano Óscar. 
Imagens inéditas mostram 

o momento em que Stanton 
e Volanthen emergem das 
águas depois de dois quiló- 
metros de mergulho e locali- 
zam os garotos e seu técnico 
de futebol com vida. Eles es- 
tãoamontoados num buraco 
cavernoso, formado depois de 
uma chuva torrencial inun- 
dar o local, nove dias antes. 
“Acredite, acredite”, diz Vo- 

lanthen para si mesmo, in 
crédulo de os ter encontrado. 
Há também cenas de Har 

ris anestesiando os garotos e 
seus colegas aplicando doses 
extras de anestesia no meio 
do caminho para os manter 
desacordados. “Muitos tai- 
landeses ainda acham que 
os meninos sairam da ca- 

verna nadando, não sabem 
da anestesia”, comentou Chin, 

A produção tevê acesso pes 
sas filmagens inéditas do Exér 
cito Real Tailandês após dois 
anos de negociações, “Depois 
que Vasarhelyi conseguiu se 
vacinar, ela foi até o pais, fez 
quarentena e insistiu de no- 
vo” contou Chin. “Pensamos 
que teriamos alguns minutos, 
e acabamos conseguindo 87 
horas. Nosso hlme já estava 
pronto, tivemos que reeditar 
Ninguém dormiu no verao 
O documentário, produzi- 

do pela National Geographic, 
tambêm faz uso dereconstito- 
ições para as cenas subaqua- 
ticas, com ajuda dos próprios 
mergulhadores num estúdio 
no Reino Unido. “Nunca havia 
feito reconstituições e estava 
na divida. Mas os mergulha- 
dores foram essenciais pará 
ajudar a manter a autentici- 
dade. Já estive dos dois lados 

da câmerm e dói demais ver 
uma cena de escalada que não 
faz sentido”, disse o diretor, 
O que falta ao documentá- 

no caversão das crianças edo 
técnico, mas os direitos dessa 
parte da história foram com- 
prados pela Netflix para uma 
série ainda sem nome e data 
de estreia. Ainda assim, “The 
Rescue” segura 0 espectador 
até o final ão investir na vida 
pessoal dos mergulhadores. 

“Eles tinham tudo a perder 
e mesmo assim, seguiram em 
frente com o resgate. Acha- 
vam que teriam sorte se rés- 
gatassem uma criança ape- 
nas" afirmou Chin no evento 
em Los Angeles. “No papel, a 
ideia era absolutamente ridi- 
cula. Então, se tivesse dado 
errado, com o mundo todo 
de olho, como iriam justif- 
car? Éum filme sobre a huma- 
nidade e a responsabilidade 
moral que compartilhamos” 
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Pinacoteca tem 1º megamostra pós-pandemia 
Com 250 obras de mais de cem nomes, 'A Máquina do Mundo' reflete sobre o impacto da indústria na arte brasileira 

Francesca Angiolillo 

são pAuLO À ideia de que O 
cosmos bosse controlado por 
um mecanismo externo e su- 
peror à existência humana 
me O Spin E, Ch 

se mecanistio pudesse ho | 

desvendado— é um tópico 
literário nascido na Antigui- 
dade e vez e outra retomado, 
Vinda desde Dante e Ca- 

mões, essa “máquina do 
mundo” que chega à Carlos 
Drummond de Andrade e Ha- 
roldo de Campos ganha no- 
va compreensão na megaex- 
posição que a Pinacoteca de 
São Paulo acaba de inaugurar. 
Em “A Máquina do Mun- 

do: Arte e Indústria no Brasil 
1901-2027, Cerca de 250 obras 
de mais de cem nomes, vin 
das de diferentes acervos, se 
estruturam ec tres CINTAS pla 

ra dar conta da relação en: 
tre arte e indústria, explica o 
curador José Augusto Ribeiro, 
A figuração do operário; a 

apropriação artística de téc 
nicas é materiais industriais; 
e, por fim, as questões sociais 
derivadas de um olhar crítico 
sobre a industrialização for- 
mam o tripé a partir do qual 
as peças foram selecionadas. 
Como preâmbulo às sete 

salas da exposição, O repis- 
tro em vídeo da performan- 
ce "Máquinas do Mundo”, de 
Laura Vinci, evoca "A Maqui- 
na do Mundo”, um dos maio- 
res poemas de Drummond. 

Limi relação ao nen Ta 

ginal, afirma Ribeiro, a expo- 
Sica [ng um cimpn ESET E 

um dessios Não se trata tam 
to de pensar no engenho que 
comanda os corpos celestes, 
mas nos procutos 1] Le regem 

nosso cotidiano, diz o curador, 
Nesse sentido, a exposição 

se aproxima mais dos ver 
sos drummondianos, que fa- 
lam sobre “o que nas oficinas 
se elabora”, “os recursos da 
terra dominados” e “tudo o 
que define o ser terrestre” 

Ovisitante entra pela segun- 
da sala, sendo recebido pelos 
versos de “Portões Abrem”, de 
Ronaldo Azeredo. O poema 
de 1961 enuncia tensões do 
mundo fabril —passeata, 
pacto, reajuste, paralisação, 
patrúes— na voz do autor, 
vinda de um pendente no teto. 
Na parede do fundo, um tra- 

balho inédito de Artur Les- 
cher, “Riorevir”, exibe sua lus- 
trosa superficie pintada em 
tinta automotiva, em dialo- 
gocom Pendurador”, de Ana 

Maria Tavares, peça de aço 
carbono negro que remete à 
ganchos de fábricaou cabtides. 
A esquerda da entrada, a 

primeira sala inicia o percur 
so mais ou menos cronológi: 
AL CpLO sh must SEIO E, LAINTA 

| lyuns viivens Ler Tp Has, 

Nela estão diferentes re- 
presentações do trabalhador, 
entendido a partir dos anos 
1930 como “agente de trans- 
formação social”, caso do es- 
boço para o quadro “Operar 
os, de Tarsila dó Amaral, ou 
de gravuras de Livio Abramo. 
Vemos ainda Santos Du- 

mont em uma animada, ain- 
da que muda, conversa com 
Charles Rolls sobre seus 
balões dirigiveis, em Londres. 

Era 1901, e Rolls ainda não 
havia se umdo à Royce na fa- 
mosa fábrica de automóveis, 
Elats [ah Cad LEFTA DEPT rio As 

LA So di jourta Santos (À 

prosDumontagerm”, de Caros 
Adriano, elaborado a partir de 
Laggeartões fotográficos que 
encontrou no Museu Paulista, 
restaurou e digitalizou. 
A apropriação de materiais 

irhustriais —borracha, acrili- 
co, metal — estâna terceira sala, 
emobras de artistas do grupo 
Ruptura, de São Paulo, oudos 
neoconcretos do Rio de Janeiro. 
São trabalhos também que, 

como lembra o curador “apa- 
gam o gesto do artista e supe- 
rem movimento, como a es- 
cultura “Três Pontos (Estu- 
do), de Franz Weissmann, em 
que se entrecruzam formas 
peometricas básicas =0 [ri 

angulo, o circulo e o quadrado 
O viés político marca a sa- 

la quatro, em que dois docu 
mentários —"Libertários” de 
Lauro Escorel, e“Chapeleiros”, 
de Adrian Cooper— se alter 
nam, trazendo para a expo- 
sição o movimento sindical. 
O deslumbre e o horror tam- 

bém se opõem ali Numa das 
paredes, fotografias de Hans 
Gunther Fleg, que elevou ima- 
gens de parafusos, máquinas 
e chamineês ao grau da arte. 
Em outra, à indizivel dos 

desastres de Mariana e 
Brumadinho, em Minas Ge- 
rais, segundo à visão de Ma- 
be Bethônico, na instalação 
“Speaking of Mud", ou falando 
de lama. Nela, páginas de jor- 
nais são recortadas, deixan- 
do ovazio das palavras a con- 
tornar às imagens dos rompi- 
nentos de barragens da Vale. 
Aalienação e a serialização 

aparecem em trabalhos na 
quinta sala, como os de Hu- Cidade, óleo sobre tela de Arcamgelo lanelli, de 1955, está na sala um de A Maquina do Mundo' 

dinilson Júnior, em que o cor 
po nu do artista se reproduz 
em fotocópias, ou no “Sell- 
Portrait” feito à máquina de 
escrever por Eduardo Kac 

Trabalhos de Carlos flio 

anteriores à adesão do arts: 

ta à luta arma estão entre 
os destaques da sala, como 
“Lute (Marmita), em que um 
rosto apareçe no lugar do ali- 
mento, é “Massificação (João), 
no qualo nome próprio, cife- 
renciado por mmeros, Erepe- 
tido em letras de estêncil ao 
lado de um relógio de ponto. 
A partir dai, as expectativas 

de desenvolvimento e pro- 
gresso cedem lugar à certa “in- 
quietação com a superabun- 
dáncia”, traduzida em cores vi- 
vas na sexta e penúltima sala. 
Enquanto Lotus Lobo recu- 

pera matrizes de rótulos vin- 
das de uma litografia e Marco 
Paulo Rolla lança um “olhar 
ERREI LIL E) Hart bem-estar pro- 

metido pelos eletrodomesti- 
cos, Sergio Romagnolo fala 
de certo cansaço do produ- 
to mdustrial, com seu “Fusca 
Grande” de plástico derretido. 
O sono rancoroso dos mi- 

nérios” de Drummond se 
acende nos trabalhos da sé- 
tima e última sala, em que 
comparecem os riscos am- 
bientais e à ameaça nuclear 
Trabalhos que fazem pen- 

sar em iluminuras apocalip- 
ticas, de Alex Cerveny, di- 
videm o espaço com uma 
serie de fotos e pinturas de 
Romy Pocataruk sobre à ten- 
tativa brasileira de deserrvol- 
ver uma bomba atómica 
Fechando o ciclo, desenhos 

de siron Franco rememoram 

a tragédia radiológica em que 
Eri al PES d e Gedinia entra- 

ram inadvertidamente em 
contato com o césio-197 de 

um aparelho descartado er 
roneamente, O brilho do isó- 
topo radioativo que em 1987 
atraiu e contaminou incautos 
salta em traços sintéticos de 
tinta prata sobre cartão preto. 
O clarão que, ao contrá- 

rio daquele dos versos de 
Drummond, é “maior que O 
tolerável”, faz com que O 
visitante saia da exposição, 
como o poeta, caminhando 
“vagaroso, de mãos pensas”. 

à Maguina do Mundo: Arte é 
Pe i E E Ein - 

Industria no Brasi 1507 - 202 

Pira Luz-pça da luz 2 Qua a 
seg. das lDhas bh dted/2 De 
R$ 10 a R$ 20 aos sábados gratis 
[ingressos com horário marcado 
e vendas pelo site pracoteca 
arp.br/ingressos-e-releases |] 
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Centro Hélio Oiticica reabre à rua e ao 
público no Rio após episódio de censura 
Espaço apresenta labirinto de lona inédito e itens que investigam processo de criação do artista 

Leonardo Lichote 

RIO DE JANEIRO Quando crian- 
ca, Hélio Oiticica memorizou 
o"Guia Rex”, que trazia os ma- 
pas das ruas do Rio de Janeiro 
eos trajetos de ônibus da cl- 
dade. “Ele era o Google Maps 
da casa, ortentando qualquer 
um que quisesse saber como 
fazer para chegar a determi- 
nado do brinca César Ol- 
ticica Filho, sobrinho do ar 
tista e gestor de seu legado. 

Já estava ali uma manifes- 
tação do “delírio ambulato- 
rio”, conceito criado por Oi- 
ticica para definir sua manei- 
ra de vivenciar a cidade e que 
acabou levando para sua ar 
te, em obras por dentro das 
quais O visitante caminha. 
Avocação domenino Oitici- 

ca ecos no penetrável *PNic”, 
que agora ocupa um espaço 
de 142 metros quadrados na 
rua ao lado do Centro Muni- 
cipal de Arte Hélio Oiticica, 
no centro do Rio de Janeiro, 

Com seus corredores labi- 
rínticos numa estrutura de lo- 
nas adaranjadas que incorpora 
plantas e música, a instalação 
inédita é parte do “Programa 
Hélio Oiticica, que marca a re- 
abertura do espaço, fechado 
desde o inicio da pandemia, 
Além do “PNio”, idealizado 

por Oiticica em 1971 para O 
Central Park, em Nova York, 
e montado pela primeira vez 
agora, O programa inclui de- 
senhos, croquis, videos e ma- 
quetes do artista, que inves- 
tigam seu processo criativo. 
Uma das maquetes é a do 

“Cães de Caça”, de 196c, uma 
série de penetráveis conecta- 
dos que, emescalareal, ocupa- 
ria cerca de 900 metros qua- 
drados. Há também obras co- 
mo o “Parangolé Tenda”, de 
1964, a “Cama Bólide”, de 1968, 
copenetrável*PN 27 Nas Que 
bradas”, dei1y71— as duas pri- 
meiras inspiradas em soluções 
de moradores de rua é, a últi- 
ma, na arquitetura dos harra- 

cos da penferia de São Paulo. 
“Cosmococa 2 Onobject”, 

de 1974, apareçe pela primei 
ra vez em sua edição domeés- 
tica, com móveis com lençóis, 
como Oiticica e Neville D'Al- 
meida fizeram algumas vezes 
apenas para amigos. Ao som 
de uma colagem de músicas 
de Yoko Ono, são projetadas 
imagens de livros da artista, 
do lósofo Martin Heidegger e 
do assassino Charles Manson. 

“Nossa ideia com a 'Cosmo- 
coca era usar os simbolos que 
estavam sendo reprimidos na 
América” lembra DAlmeida. 
“Todo mundo detestava Yo- 
ko Ono, tida como à louca 
que conseguiu desmanchar 
os Reatles. É os livros de Hei- 
deguer e Mason faziam parte 
da minima biblioteca do He- 
licem Nova York So trabalhã- 
ramos com o que tinhamos” 
“Escolhemos o nome “pro- 

grama, emvez de exposição 
ou mostra, porque reflete q 
forma como Hébio pensava”, 

afirma Oiticica Filho, cura- 
dor do projeto. “É um con 
ceito que abriga as ideias de 
work n progress, produção 
coletiva, transversalidade é 
transdisciplinaridade, antes 
de esses nomes existirem. Va 
mos propor o dislogo da obra 
COB CAILTOS Durtistos plást HERTS 

mesmo outras formas de arte” 
Na inauguração da mostra, 

uma performance dá bailar 
na Marina Salomon, com dire- 
ção de Regina Miranda, e uma 
apresentação musical de Chi- 
co Brown interagiram como 
“PN: A partir do ano que 
vem, o centro cultural abriga- 
rá também cursos e debates. 
O curador e crítico de arte 

Paulo Herkenhoff saúdaa rea- 
bertura do centro cultural e a 
interação com outras lingua- 
ens artísticas, “Isso pode de- 

hinir a personalidade do espa- 
ço. Ameu ver, à grande voca- 
ção do lugar seria se firmar co- 
mo esse centro de encontro de 
diferentes formas de arte e co 

mo um destino para se pen- 
sar o neoconcretismo, Omovi- 
mento de arte brasileiro mais 
importante do século 20. Se- 
ria fundamental que artistas 
como Lygia Clark, Lygia Pape, 
Franz Weissmann e Amilcar 
de Castro estivessem ali” 
Herkenhoff pondera que 

para isso sena necessário “ge 
nerosidade e consciência so- 
cial” por parte dos herdeiros. 
“O imposto de transmissão 
de herança no Brasil é irrisó- 
no, então eles têm que pensar 
comespiírito público e devol- 
ver àcidade um pouco dó mui- 
to que ela deu aos artistas” 
O programa, previsto pa- 

ra se estender por três anos, 
indica uma retomada do ar 
tista, depois de um periodo 
atribulado. Em 2220, devido 
àpandemia, o Masp adiou de 
março para outubro a abertu- 
ra da exposição “Hélio Oitici- 
ca: À Dança na Minha Experi- 
ência” —em junho, ela ganhou 
uma versão só online. 

Ng CMT 
1 Ni 

Vista das novas instalações do artista Hélio Oiticica no espaço cultural que leva o seu nome, no centro do Rio de Janeiro est tantos ivulgação 

FOLHA DE S.PAULO + + + 

Quando ela chegou ao pú- 
blico de forma presencial, 
por causa das medidas sani- 
tárias, os parangolés não pu- 
deram ser manipulados ou 
vestidos, como previsto. 
O próprio Centro Hélio Oiti- 

cica esteve emriscono perio- 
do. No ano passado, na gestão 
de Marcelo Crivella, uma ex- 
posição que trazia uma ima- 
gema Virgem Maria com um 
penis foi cancelada por deter- 
minação da Secretaria Muni- 
cipal de Cultura. À Familia de 
Oiticica entendeu a atitude 
como censura e chegou a pe- 
dir que o espaço não tivesse 
mais o nome do artista Com 
a saida de Crivella e a chepa- 
da de Eduardo Paes à prelei- 
tura, o diálogo foi reestabe- 
tecido e a crise contornada. 

“O que aconteceu foi uma 
vergonha”, diz Marcus Faus- 
tir, atual secretário munici- 
pal de Cultura. Hélio Oitici- 
ca tem a ver com o Rio, com 
à rua, com uma obra que vai 
além da contemplação”, ava- 
Ha Faustini, que anuncia pla- 
nos de um festival pelo centro 
da cidade em junho de 2022. 
Herkenhoff se afina à ideia. 

“É maravilhoso que o cen- 
tro do Rio possa se transfor 
mar num ternitório expandido 
do Centro Hélio Oiticica” 

Programa Hélio Oiticica 
Centro de Arte Halo Dilicica=r, Luis 
de Carrões, 60, Ra de lamero, Seg 
à dex; 10h de 10h Gráte Livio 

Aleijadinho é restaurado em espaço aberto ao público em BH 
Lsae Godinho 

CONSELHEIRO LAFAIETE (MG) Três 
obras do mineiro Antônio 
Francisco Lisboa, o Aleija- 
dinho, estão sendo restau- 
radas em espaço aberto ao 
público em Belo Horizon- 
te. À ação acontece em um 
ateliê-vitrine, instalado nú 
hall da Casa Fiat de Cultura. 
O trabalho pode ser acom- 

panhado em visitas guia- 
das, agendadas previamen- 
te, mas também pelos pe- 
destres que passarem pelo 
prédio, na praça da Liberdade. 
Asobras do escultor que es- 

to em restauração são as ima- 
gens "SantAna Mestra”, “São 
Toaquim” e “São Manuel”, As 
obras vieram de igrejas das 
cidades de Ouro Preto, Rapo- 
sos e Caeté, em Minas Gerais. 
O trabalho está sendo reali- 

zado por profissionais do gru- 
po Oficina de Restauro, coor 
denados pela restauradora 
Rosangela Reis Costa e com 
acompanhamento do Institu- 
to do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, o Iphan. 
Segundo Reis Costa, para 

o inicio da restauração foi 
desenvolvido um trabalho 
de análise das obras, bus- 
cando o contexto histórico 
em que as peças foram produ- 
zidas, seu estado de conser 
vação e reformas anterióres. 
As peças foram tratadas, por 

to dias, em uma bolsa sem à 
presença de oxigênio, para à 

desinfestação de cupins na 
madeira. Ao final elas rece- 
berão uma proteção quimi- 
ca para evitar novos ataques. 
A coordenadora diz que as 

obras estão em um estado 
regular, com danos causados 
lá tempo. A pintura da ima- 
gem "SantAna” apresenta fa- 
lhas, no “São Joaquim” não hã 
resquícios da tinta original e 
à de “São Manuel" apresenta 
manchas e rachaduras. 
“Agente não quer deixar es- 

sas peças com cara de que fo- 
ram feitas hoje, elas são anti- 
Eas É ESAAS MAIcCaM do tempo 

são fundamentais. Elas 
vem carregar à história é o 
tempo de vida delas com ele- 
gancia”, afirma a restauradora. 
Todas passarão por uma hi- 

gienização, contenção das fs- 
suras, complementação de 
partes faltantes com massa é 
outros processos de proteção. 
Sobre o trabalho em um es- 

paço aberto, Reis Costa diz 
que é uma experiência dife- 
rente da rotina, mas que é 
uma grande oportunidade de 
dar visibilidade ao processo. 

“As pessoas não têm mui- 
ta noção do que significa, do 
cuidado que exige, do tempo 
gasto, do porquê dos custos e 
da formação adequada. Essa 
ação é importante para as pes- 
soas darem valor ao trabalho” 
Segundo Fernão Silveira, 

presidente da Casa Fiat de Cul- 
tura, a proposta existia desde 
2019, € foiescolhida para a re- Imagem “Sant'Ana Mestra' feita por Aleijadinho que passa por restaura ção Studies Cesri/ Divulgação 

abertura da casa após o fecha- 
mento devido à pandemia. 
“A gente está restaurando 

obras de um valor inestimá- 
vel do mestre Aleijadinho e 
são obras que necessitavam 
de uma restauração” afirma. 

As obras escolhidas deviam 
ser representativas do barro- 
co mineiro e do trabalho de 
Aleijadinho, além de serem 
peças que o público tivesse 
acesso e que pudessem ser 
devolvidas ve, fr original, 
“Nosso plano era tornar o res- 
tauro wma parte da ação, pa- 
ra que 0 público participas- 
se caprendesse” diz Silveira. 
O ateliê-vitrine já está aber 

to do público, A partir de 2 de 
dezembro será lo ançacda uma 
mostra com as imagens “São 
Joaquim” e “São Manuel" já 
restauradas, enquanto “SantAÃ- 
na” ainda continuará sendo 
trabalhada até janeiro. 
No ano que vem, haveráum 

ebook como registro de todo 
o processo e a devolução para 
as comunidades de origem. A 
história de restauro também 
será apresentada em videos 
semanais nas redes sociais da 
instituição. 

Aleijadinho, a Arte Revelada: 
O Legado de um Restaura 
Lasa Fiar de Cultura - pça da 
Liberdade, 10 -Funcionários, Belo 
Hor zonte: Restauro 20 vivoc até 30/M 
Qua asex: Mk e 77h. Sab [6/1 e 
27 mi), às 10h30 Exposição das obras 
restauradas: de 2/19 a 2/1 (2022 
Gratuito Agendamento pelo Sympla 



Viva o brasileiro médio 

Somos o único povo do mundo que se vacinou a revelia do presidente 

Gregorio Duvivier 
É ator eescritge Também é um dos crodases do portal de humor Pasta dos Fundos 

Uma coisa une todos os hrasi- 
leiros: 0 prazer de falar mal do 
brasileiro. “O Brasil seria um 
puis rico se não fosse o brási- 
leiro; costuma dizer o brasilei 
ro. Há quem diga que “o me: 
lhor do Brasil é o brasileiro”, 
mas costuma sér tronicamente 
Hú quem use inclusive *brasi- 
leirar” ao se referir a uma ban 
dalha, “Vou dar uma brasilei- 
rada e entrar no contrumão” 

O próprio presidente já su- 
geriu trocar nossa população 

| DOM, Ricardo Araújo Pereira | SEG Bia Breune |TER Manuela Cantuária | Qua Gregorio Duvivier | Qua. Flávia Baggio | sex Renato Terra | SAm josé Simão 

E HOJE 
EM CASA 

Tony Goes 
tompoesuol com dr 

Caetano Veloso 
revela detalhes 
da intimidade 
a Nelson Motta 

Nelson Motta 
Entrevista Caetano Veloso 
ippe foutuba do Amazon Mc livre 

Em seu segundo programa ex- 
clusivo para a plataforma, o 
jornalista Nelson Motta bate 
um papo com Caetano Velo- 
so, de quem é amigo há anos, 
no recém-reinaugurado teatro 
do hotel Copacabana Palace, 
no Rio de Janeiro, O cantor 
e compositor fala sobre sua 
relação com Paula Lavigne, 
sua mulher, é conta como foi 
a produção de “Meu Coco” o 
álbum que acabou de lançar 

Dexter: New Blood 
Paramgont+, TE anos 

Encerrada em 2013 depois de 
oito temporadas, a série so- 
bre o serial Killer vivido por 
Michael C. Hall retorna com 
uma niva Safra. Na trama, dez 
anos Se passaram e Dexter 
Morgan se mudou para a ficti- 
cia cidade de Iron Lake, onde 
tenta levar uma vida normal, 
Claro que não conseguirá. Um 
novo eptsôdio toda segunda, 

Bebê a Bordo 
Globo plo HO anos 

Exibida pela Globo na faixa 
das 19h em 1988 eigão, ano- 
vela de Carlos Lombardi fa- 
la de uma jovem que dá à luz 
dentro de um táxi e depois 
abandona o bebê, pois está 
fugindo da policia. Com Isabe- 
la Garcia e Tony Ramos. 

Sporty 
O canal voltado aus esportes 
celebra 30 anos no ar com no- 
va identidade visual. Atéas de 
novembro, o sima está aberto 
para não assinantes, 

Feed Dog Brasil202 
fonddog com br grátis 

O Festival Internacional de 
Documentários de Moda se- 
gue até 14 de novembro, À 
atração desta quarta-feira é 
“Advanced Style”, disponivel 
a partir das 1ch até o final do 
Evento, 

Pipeiros da Água Santa 
Canal Brasil 19h25, livre 

No bairro da Água Santa, na 
zona norte do Rio de Janeiro, 
crianças e adultos continu- 
am construindo e empinan- 
do pipas. O curta documental 
de Marcelo Motta está dispo- 
nivel no YouTube, na integra. 

Decifrando Crimes 
ID 22h25, 14 anos 

Em cada um de seus episódi- 
os, este reality recapitula as 
investigações de um assas- 
sináto misterioso. Mais um 
programa dedicado aos fãs do 
gênero “true crime" Demsib 

pela japonesa, pro pais deco- 
lar Podia começar dando o 
exemplo é partir Não conse 
quirio, Lú estão exigindo a vo- 
cinação. Falamos todos os dias 
frases sobre nús mesmos que 
configurariam senofobia caso 
direcionadas à algum povo 
estrangeiro, Somos um caso 
raro de autoxeno fobia, 
Tanto ódio não se justif- 

ca A pandemia deixou isso 

muito claro, O povo brasilei- 
ro foi o maior responsável pe- 

QUADRINHOS 

Piratas do Tictê Laerte 
Meme - 

Daiquiri Caco Galhardo 

SE Fifo mviro TEMPO 
SEM FAZER MADA, 
Começo À SENTIR 
CULPA. 

la sua própria sobrevivência. 
Afinal, somos o único povo do 
mundo que sé vacinou à revelia 
do presidente — deixando clo- 
ro qudo pouca moral ele tem. 
Alguns povos se vacinaráam 

apesar do presidente, ou sem 
aparticipação dele. O brasilei- 
ro foi além se vacinou contro q 
vontade dele. Arrisco dizer: po 
de ser até que tenha gente se va 
cinando só pro deixar ele puto. 

Quase 612 mil pessoas mor 
reram no Brasil. 

Péssimas Influências Estela May 

eu me recuo 

à acre prox 
qe héhhumã 
de say pesioas 

SAbt à 
TeSpostá 

1 
lat 

Se não fossem os institu- 
vos de pesquisa, os prefeitos € 
governadores, pesquisas indi- 
Cam que esse numero possa- 

ro des milhão. Mas não pode 
mos nos esquecer daquele que 
fez muito mais do que lhe foi 
pedido: o brasileiro médio 
O povo brasileiro se isolou q 
múximo que pôde sem que lhe 
exigissem, muitos fearam em 
cosa enquanto o presidente 

mandava ir pra rua, e Ro% jú 
se vacinaraum apesar do hoico- 

ENTÃO VAL TRABALHAR 
PRA VOCÊ RELAXAR 
UM Potco. 

QUARTA-FEIRA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

ilustrada 

te deliberado do presidente — 
que ndo somente não comprou 
vacina, mas também não se 
vacinot, é também disse que as 
vacinas causavam Alds. 
O prêmio Nobel de Medici- 

na do ano que vem já tem fu- 
vorito: o brasileiro médio. Me- 
rece estátuas no púis inteiro: 
“monumento ao brasileiro 
anônimo, confinado por con- 
to própria, vacinado por re- 
bela” Sem qualquer ironia, O 
melhor do Brasil é o brasileiro. 
Não é exagero dizer que o atu 

ol presidente não somente odeio 
q brasileiro como tenta nos ma 
tarde todas às formas A cam 
panha pela não vacinação vem 
junto de uma campanha pelo 
armamento, O vírus pode es- 
tar partindo —os fuzis vito ficar, 

Pro ano que vem, não peço 
muito: apenas um presiden- 
te que náo queiro nos matar 

SUDOKU 
berin art br/isp 

pe 

O dudobar é um tipo de desafio 
lógico com Deigem euioge de 
aprmosido pelós ELA e pela 
lapõe di regia do girrqris: 
O jogador dive pretnches 
quadrado mem que aLh di 
lho ara Pega py ida, Cem mo» 
ve logunas cela um, de forma 
que todos ds dapaçõ em 
branio contenham auimverós. 

de 7a Da algarhirmés não 
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Catarro Bessell 

1.0 Tatu personagem caipira / A minha família 2. Expelir o 
feto artes do tempo 3. Garganta sinuosa e profunda cavada 
por um curso de água / Grande Prémio 4, Diz-se de glându- 
lacomo a parotida 5. Substancia ou medicamento que faz 
dormir 6.4 mais recente época da era quaterrária 7. Nos 
estádios, uma manifestação da torcida / Vestir, trajar 8. Um 
material de trabalho do goleiro / Tronco de árvore abatis 
da, serrado & ainda com a casca 9. Sugerir, propor (ideia 
hipótesej 10, O pianista mineiro Freira / Departamento de 
Pessoal 1,550, em algarismos romanos / Cheia de amor 
divino 12. (Reader's) Revista de assuntos variados, criada 
em 1922 19, Um arcuipélage da Denania / O ligante essenclal 
da alvenaria 

VERTICAIS 
1. Fruto de gomos em forma de pinho / Nascido em Haia ou 
Amsterdã 2. Esclamação de alegria / Diz-se do calé que pode 
ser dissolvido ra água quente 3. Que se pode mais ou menos 
facilmente cortortar ou aliviar / Abreviatura de decimetro, 
unidade de comprimento coresponderte a um décimo do 
metro d. Relativo ao signo do zodiaco que vai de 21 de março 
a 19 de abril / Ambição 5. Bobagem / Pais da Oceania cuja 
capital é Mukualofa 6. Desfila contra ou a favor de alguma 
coisa 7 Elba Ramalho, cantóra / Cão que tem bom faro 
Uma tecla do computador 8. Chuvistar / Felicidade 9. (Fig) 

ram ro fundo da panela. 
Dom. inspiração / Acúmulo de residuos de comida que apar 
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Declínio e queda 
do banheiro masculino 
A diversidade sexual e o simples bom gosto impõem o fim do urinol 

E 

Marcelo Coelho 

Autor idos rereapoes Jantando coem Mebuinie 'Hotur no, É mentre AB BOL uh a pela US 

Apesar dos exageros, o “poli: 

Hceamente correto” melhora 

muitas coisas na vida cotidi- 
ana, Tenho total simpatia pe 
las inovações no compo dos ba 
nheiros públicos, por exemplo. 

Coisa mais chata essu divi- 
são entre banheiro masculino 
e feminino. Minha implicân- 

cia é profunda e vem de longe. 
Não sei se isso acontece 

com as crianças de hoje em 
dia, mus no meu tempo eram 

4 MEGERADO 

comuns os sangramentos «le 

nariz. Interrompe-se a aula; 

o menino é conduzido à en- 
fermuria, Não. Nem sempre o 

caso inspira tais alarmes 
Uma vez, o ajudante da 

professora uchou que o 
banheiro feminino estiva mais 
perto. Afinal, eu precisdva só de 

um algodiozinho. Entramos. 
Talvez fosse um lugar reservo 
do upenos a mestras e funcio- 
nur its: que surpresa! 

TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO 
FABIO BRANDI TORRES E ISSER KORIK 

DIREÇÃO GERAL 

TEATRO | 

Fl 

“ga 
ISSER KORIK = 4 

kt] hr Err resina, vid vo tur 

vaso de flores Tudo cra limpo, 

discreto, organizado, cheiroso 

Eru outra a situação do ha- 

nheiro dos meninos —anti- 
quissimas baias, como ha- 
nheiras verticais, per flovam- 
se em concavidades mortife- 
ras. A memória de muito ur- 

na antigo desenhava um ma- 
pa amarelo e preto, como uma 
América do Sul de cabeça pa- 
rá baixo, esvaindo-se num rabo 

so Varella, Farnanda Torres 

a 

férvido de fungos é migsmas 

Mais tarde, conheci os uri- 

nóis brancos, do tipo Mar 
cel Duchamp, lembrando 
cuecões sem noda dentro. 
Nada? Já vinaftalinas, bitucas 
de cigurra, chictetes, cubos de 
gelo, piscinas de xixi diluídos 
pelo entupimento.. 
Invenção lumentável, bi- 

zorra, pornográfica. Nin- 
quém, que eu saiba, instalo 
um mictório desses na própria 

MINISTÉRIO DO TURISMO APRESENTA 

LEONARDO MIGGIORIN LETICIA TOMAZELLA LISANDRA CORTEZ EDUARDO LEÃO pipcio RUFINO 

cousa. Toda familia civilizado 

PreCDrmE O mesma PE dio: [Li 

co-sé a porta do lado de den- 
tro, enada mais há a ser dito. 
Qual a razão do urinol? Pas 

sei boa parte da juventude evi 
tando me aproximar desse re 
ceptóculo troglodita. Tinha 

vergonha. Pior: a vergonha 
era tonta, que 0 xixi não seia. 
Um amigo, tendente à obser 

vação intensa e silenciosa da 
nossa humanidade, foi certa vez 
repreendido num banheiro. Es- 
perava 0 sua vez, atrás de um 
cidadão que já havia se posto- 
do, pernas em as gruus, diante 
da louça trdiferente. Talvez esse 
FrHE LA CEPIS temia o CEPA lido 

do demais do nuca do urinador 
desconhecido, Ficou olhando, 

Ele se voltou, com cura de 
poucos amigos “Se você ficar 

por perto, meu xixi ndo sai, OU 

que responder, diante de con- 
fesão tão Íntima? “Ah disse 

apenas o meu amigo. 
Meu caso era parecido. Mes- 

mo sem nenhum curioso por 
perto, meu inconsciente (ou tal 
vez meu superego) recusava -se à 
atividade, tão pura, da micção, 

Eu preferia entror no cubiculo 
da privada, Nóod o mais certo? 
Não é o que jutemos em tosa? 

Verdade que, muito mais tor 
de, aprendi um segredinho, 

UE, L DIM MEI Bal til leitur, 

compartilho aqui, Para que o 

KIA SUtSSE NESSA sjtuiçao Er- 

vergonhante, bastava imagi- 

nar que eu estava urinando 
atrúvés do dedão do pe, Qual- 
quer um dos dois, não importa. 
Mas deixo de lado essa incon 

fidência, para insistir na ideia 
inversa, q da reserva, da decén- 
chi Coisa mais feia, com efei- 
to, essa parede de homens de 
pé, em colóquio solitário num 
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mictóário duro, bruto, fabril! 
Claro que é a festu do machão, 

Ele chacoalha o chocalho co- 
muoa menina de Angola do Chi- 
co, Findo o exercício, celebra o 
único momento em que lhe é 
permitido dar uma rebolada. 
Nunca foi tão homem: re- 

produz, com seus iguais, o 
privilégio ancestral do pipi 
do papai bipede. 
Para ele, o pudor já é sinal de 

feminilidade. Vestiários, chuvei 
ros, espolhamentos de teutlhas, 
encrovamentos de unha, assod 
das de nariz; está o sua ecologia. 
O Brosil éaté melhor que ou 

tros púlses, À França é fúmosa 

pelos cercudinhos que, comah 
jetividade naturalista, escon 

dem só a parte centrul do cor 
po urinador Às vezes, uma por 

tinholo dupla, como nos salo- 

ons do furveste, da única hor 

reira de privacidade estohele- 
cido pelo poder republicano 
Não; chegu desses balungan 

dódromos diluvianos. O ba- 
nheiro unissex, ou neutro, é o 
mais racional é correto. 
Problemas: alguns homens, 

com relação à privado, com- 
porta m Se Comb Se EstivEsSEM 

no urinol, Há quem, falando ao 

mesmo tempo no celular, des 

cuide da mira. justifica sé à re 

ELES de LETRAS mulher a Entrar 

nesse Csuncium sanibaritim 

do estabanamento peniano. 
E muitas mulheres, depois de 

tolerar maridos e namorados 
numa mesa de restaurante, po 
dem desejar um espaço próprio 
pur dconversaeaconfidência. 

Soluções arquitetônicas e su 
nitórias já vão surgindo, tenho 

certeza, Insisto apenas no es- 
sencial:o fim do banheiro ma- 
chão, passo importante ameu 
ver pura extinquir o próprio. 

SETOR A R$70 ANTEIRA 
R$35 “MEIA 

”., SETORE R$5O0 NTEIRA 

UMA COMÉDIA DE 

R$25 “MEIA 

SESSÕES DE AUDIODESCRIÇÃO 
25/1,2h 

SESSÕES DE LIBRAS 
16 e 23/11, 2h 

ERAS ERRO 

FOLHAIOO 
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O terreno do Parque Augusta reúne arquibancada, cachorródromo, bosque e ruínas arqueológicas Focos Adriano Vizom -€ nov /Folbagress 

Sem plano de criação, 
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Augusta reforça desigualdade 
Padre Ticão, já falecido, defendia a importância de áreas públicas na periferia 

OPINIÃO 

Nabil Bonduki 
Professor da Feculdade de Arquitetura 

é Urbanismo da USP fas rebaçor de 
Plana Diretor e Secretário de Cultura 
DE São Paulo 

viva o parque Augusta Vis 
to isoladamente é uma gran- 
de conquista pelo direito à ci- 
dade e um exemplo de como 
se pode melhorar o ambien: 
teurbano, A criação de áreas 
verdes públicas em regiões 
adensadas, onde há mistura 
de habitação com comércio, 
SETVIÇOS É lazer É UMa neves: 

sidade em São Paulo e ummo- 
delo à ser repetido. 
O parque é resultado de vin- 

te anos de mobilização da so- 
ciedade e de aperfeiçoamen- 
to da legislação urbanística. 
É um dos parques previstos 
no Plano Diretor Estratégi- 
co (em 2002 € 2014) e sui im- 
plantação utilizou os instru- 
mentos porele criados, como 
a transferência do direito de 
construir Representa um ga- 
nho para o centro expandido, 
particularmente para à Sub- 
prefeitura da Sé, onde vivem 

cerca de 430 mil paulistanos, 
Mas, nesse momento de ce- 

lebração, não posso deixar de 
dar a voz ao Padre Ticão, que 
infelizmente já não está mais 
entre nós (morreu em janei- 
co), reproduzindo um diálogo 
que tivemos em 20 
Após eu defender a impor 

tância do parque Augusta, ele 
disse: “se o prefeito gastar 100 
milhões [valor que as incor 
poradoras Cirela e Setim pa- 
garam pela área em 2013) pa- 
ra fazer esse parque, eu vou 
organizar o povo da zonales- 
te para uma grande manifes- 
tação na porta da prefeitura. 
Para a periferia, 0 discurso 
é que faltam recursos para 
o minimo. Dinheiro que so- 
bra no centro” 
Durante quase 40 anos, Tr 

cão lutou por direitos sociais 
em um trabalho de hase em 
sua igreja São Francisco de 
Assis, em Ermelino Mataraz- 

Movimentação no primeiro dia de fúncio namento ndo local 

zo Depois de um forte envol- 
vimento com a luta pela mo- 
radia, ampliou sua pauta por 
direitos. Ele dizia: “Não preci- 
Samos só demoradia. Precisa- 
mosdesaúde, educação, cen- 
tros culturais, parques, espa- 
copúblico. Tudo isso que vo- 
cês têm no centro, nós preci- 
samos na periferia” 

É evidente que, do ponto de 
vista da redução das desigual 

dades urbanas, ele estava cer 
to. Cerca de 939% dos 168 no- 
vos parques previstos no Pla- 
no Diretor de 2014 estão nos 
distritos de maior vulnerabi- 
lidade, onde deveria ser prio- 
ritária a implantação de par 
ques e cutros projetos de qua- 
lihicação urbana. 
Dezenas de glebas desti- 

nadas a parques na periferia 
aguardam desapropriação ou 

obras de implantação, como 
os parques dos RBútalos (Cida- 
de Ademar), da Fazenda da 
juta (Sapopemba), da Brasi- 
lândia (Freguesia-Brasilán- 
dia) e da Luta dos Queljadas 
(Perus), entre muitos outros. 

Um dos objetivos do PDE 
(Plano Diretor Estratégico) é 
reduzir as desigualdades da 
cidade e isso só será alcança 
do priorizando os investimen- 

tos públicos nas áreas de mai- 
orvulnerabilidade. Mas a pre- 
feitura continua reproduzin- 
doa lógica tradicional de con- 
centração dos investimentos 
nas áreas mais privilegiadas. 

Isso não significa que o par 
ue AUpuSto Ta! deveria Se T 

implantado, Ele se tornou um 
simbolo da huta por mais par 
ques na cidade. Abrir áreas pú- 
blicas verdes é fundamental 
para o equilibrio urbano, ain- 
da mais em uma área com tan- 
tovalor histórico e ambiental. 
Mas implantado isolada- 

mente, sem de um plano de 
criação de novos parques que 
contemple todas as regiões, 
ele reforça a desigualdade. 
É urgente à prefeitura elabo- 

rar o Plano Municipal de Áreas 
Vertles proposto no PDE há 
sete anos é não implementa- 
do, para estabelecer a priori 
dade dos investimentos públi- 
Cos Em ovos parques ii 

derando o custo-benefício é 
um melhor equilibrio entre 
as regiões da cidade, 
Nesse sentido, é necessário 

analisar o custo real de im- 
plantação do parque Augus- 
ta, o mecanismo de transfe- 
rência do terreno para a pre- 
feitura e se não havia alterma- 
tivas menos onerosas, 
Quando às incorporadoras 

propuseram doar” o terreno 
de 24 mil metros quadrados 
ara o município, elas rece- 
rim não os cem milhões de 
reais que gastaram em 2013 € 
que escandalizavam o Padre 
Ticão (R$ 164 milhões, em va 
lores atualizados), mas R$ 239 
milhões em potencial constru- 
tivo (em valores atualizados), 

Fara incorporadoras, poten- 
cial construtivo é à mesmo 
que dinheiro, Ao invés de pa- 
garem a outorga onerosa de- 
vida aq Fundurh, asempresas 
utilizam as certidões de poten- 
cial construtivo para aprova- 
rem seus empreendimentos. 

Esse valor (R$ 249 milhões), 
ue deixa de entrar no Fun- 

durh, seria utilizado em inter: 
venções que, prionitariamen- 
te, se a lei fosse cumprida, de- 
veriam reduzir a desigualda- 
de socioterritorial da cidade. 
A doação de terrenos para 

parques, em troca da transfe- 
rência de potencial constru- 
tivo é um instrumento pre- 
visto no Plano Diretor que 
pode ou não ser interessan- 
te para o município, a depen- 
der dó cálculo da contrapar- 
tida, que depende de fatores 
como o valor do terreno no 

cadastro municipal. 
Cabeaos órgãos de controle 

avaliarem, em cada caso, se a 
contrapartida é interessante 
para o poder público, ou se é 
melhor utilizar outro instru- 
mento para obter a área, co- 
mo a desapropriação, 
No caso do espaço na Au- 

gusta, a transferência do po- 
tencial construtivo foi preju- 
dicial ao erário público e van- 
tajosa para os proprietários 
do terreno. Eles se livraram 
de uma área que tinha inúme- 
ras restrições urbanísticas, 
ambientais e arqueológicas, 
recebendo um valor 46% su- 
perior ao que pagaram. 
A área tinha mata nativa, 

era tombada e gravada co- 
mo Zona Especial de Interes- 
se Ambiental (Zepam), com 
coeficiente de aproveitamen 
to de ca, estava destinada à 
parque por duas leis munie d- 
pais e tinha um forte movl 

mento social, cultural e ur 
bano que se opunha a qual- 
quer empreendimento imo- 
biliário, com o apoio de uma 
ação civil pública proposta pe- 
to Ministério Público, da mi- 
dia e de muita gente famosa, 
Na verdade, a propriedade 

tinha se tornado um verda- 
deiro “mico”. Os incorpora- 
dores tentavam aprovar um 
projeto baseado em um “direi- 
to de protocolo” antigo, com 
escassas chances do empre- 
endimento vingar. 

Nessas condições, eles rece- 
beram um presentão da mu- 
micipalidade e aplicaram on- 
ze milhões para implantar o 
belo, mas pequeno, parque de 
2,4 hectares que a cidade re- 
cebeu, à peso de ouro (R$ 10 
milo metro quadrado), 
Com os quase R$ 240 mi- 

lhões que São Paulo investiu, 
seria possivel obter terrenos 
e implantar dezenas de par 
ques previstos. Por exemplo, 
a desaprópriação dos 35 mil 
metros quadrados do parque 
da Fonte, no Morro do Que- 
rosene (Butantã), custou cer 
cade R$ 5 milhões, 2% do que 
se gastou no Augusta. 
Como morador do centro 

expandido, estou feliz com 
onovo parque, embora sem- 
pre me lembrando dessa con- 
versa como Ticão. Mas como 
um gestor preocupado com 
uma boa utilização dos recur- 
sos públicose com a redução 
das desigualdades urbanas h- 
ca uma interrogação: não po- 
diamos ter encontrado uma 
solução melhor? 
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Vida com “Covid zero' inclui testagem 
diária e alunos dormindo em escolas 
Cidade chinesa de Ruili, no sudoeste do pais, vive sob uma política radical de combate ao virus 

Vivian Wang 
e Joy Dong 

THE NEW vORKTIMES A ciclade de 
Ruih, no sudoeste da China, é 
pequena, distante e quase des- 
conhecida internacionalmen- 
te. E talvez também seja, no 
que diz respeito ao coronavi- 
cus, O lugar mais rigidamen- 
te regulamentado da Terra, 
No último ano, ela foi“tran- 

cada” quatro vezes, uma delas 
durante 26 dias. Casas de um 
bairro inteiro foram evacua- 
das por tempo indefinido pa- 
rá criar uma “zona tampão” 
contra casos importados. As 
escolas ficaram fechadas du- 
rante meses —gxceção feita a 
algumas séries, desde que 05 
estudantes e professores não 
saissem dos compaus. 
Muitos moradores, incluin- 

do Ltu Bin, 59, passaram me- 
ses sem rendimentos, em uma 

cidade que conta fortemen- 
be com o turismo € 0 comer 
cio com o país vizinho, Mian- 
mar. Liu, que tinha uma agên- 
cia de despachos alfandegári- 
os, calcula que perdeu mais de 
USg 150 mil (R$ 840 mil). Ele é 
testado contra o virus quase 
diariamente e pede dinheiro 
emprestado ao genro até pa- 
ra comprar cigarros. 

“Por que tenho de ser opri- 
mido desse jeito? Minha vida 
também é importante, ahr 
ma ele. "Eu segui atentamen- 
te as medidas de controle, O 
que mais às pessoas normais 
tém de fazer para cumprir os 
critérios?” 
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à China continua sendo o úl- 
timo pais a buscar a elimina- 
ção completa, em geral com 
sucesso Ela registróu menos 
de 5.000 mortes por Covid, e 
em regiões sem casos conhir 
mados à surto às vezes pare- 
ceuma lembrança imprecisa, 

Moss 4 moradores ch Rui 
-—- cidade subtropical verde- 
jante, com cerca va mil ha- 
bitantes antes da pandemia— 
estão enfrentando a extrema 
e dura realidade de viver sob 
uma política de “Covid zero” 
mesmo quando é encontra- 
do apenas um caso. 
Quando outras cidades chi- 

nesas estiveram emlockdowum 
para controlar os surtos, as 
restrições muitas vezes se li- 
mitaram a certos bairros ou 
toram atenuadas em sema- 
nas. Mas em Ruili o último 
ano consistiu em uma pará 
lisa prolongada, com as pes- 
sos confinadas em condomi- 
pios residenciais durante se- 
manas de cada ves, Mesmo 

durante as brechas entre cus 
lockdowns oficiais, 08 mora- 
dores não podiam jantar em 
restaurantes. Muitas empre- 

sas permaneceram fechadas. 
So estudantes do terceiro e 

quarto anos do segundo grau, 
assim como às do terceiro anó 
do ensino médio, retomaram 
aulas presenciais —desde que 
marem nos campus. Salas fo- 
ram transformadas em dor 
mitôrios e, como os estudan- 
tes estão sempre ali, também 
hã aulas aos hns de semana, 
Um motorista de aplicativo 

disse à midia estatal que fez 
vo testes de Covid-ag nos úil- 
Lim os sete meses, Um pai dis 

se que seu filho de um ano foi 
testado 74 VUZEs 

Dezenas de milhares de mo- 
radores sairam da cidade nos 
intervalos entre lockdowrts; ds 
autoridades admitiram que a 
população caiu para cerca de 
200 mil. Para desestimular a 
diáspora. as autoridades apo- 
ra exigem que às pessoas [a- 
cam até 24 cas de quarento- 
na antes de partir. 
Em sinal de desespero, um 

ex-vice-prefeito da cidade es- 
creveu no meés passado num 
blog: "Ruik precisa de cuida- 
dos da pátria” —medida sur 
preendente em um pais on- 
de as autoridades quase nun- 
case desviam da linhaohcial. 
“Cada vez que à cidade é 

trancada se torna mais um ca- 
so de grave perda emocional e 
material”, escreveu Dai Rongli. 

Ruili relatou apenas cinco 
casos transmitidos localmen- 
te no último mes. Mais de q 
dos moradores da cidade e 
seus arredores foram vacina- 
dos, segundo a midia estatal. 
Nenhum caso foi localizado 
entre pessoas que foram pa- 
ra outros municípios da Clhi- 
na. Mesmo assim, às autori- 
dades insistem que há pou- 
Co Espaço para ajustes. 

“Se aepidemia em Ruili não 
chegara zero, haverárisco de 
transmissão para fora”, disse o 
atual vice-prefeito, Yang Mou, 
em coletiva em 29 de cutubro. 

fin Dongyan, virologista na 
Universidade de Hong Kong, 
afirma que Ruili representa à 
abordagem insistente do go- 
verno chinês à pandemia. Des- 
de o início do surto, a cidade 
empregou o mesmo manual 
de lockdowns é testes em mas- 
sa, sem considerar táticas po- 
tencialmente mais baratas, 

“Eles acreditam que é a úni- 

ca maneira que poderão ter 
sucesso, mas 1850 não é ver 
dade. A situação está evolu- 
indo rapidamente. Aporá é de 
fato muito diferente de 20407 
Nas últimas semanas, ou- 

tras regiões readotaram res 
trições quando um novo sur 
to ligado ao turismo interno 
infectou mais de 700 pessoas, 
Aproximadamente 10 mil tu- 
ristas ficaram bloqueados na 
Mongólia Interior depuis que 
foram encontrados casos la, 
Cerca de qc mil visitantes da 
Disney de Xangai passaram 
horas esperando para ser tes- 
tadosna noite do diaqiantes 
que pudessem sair do parque. 

Partes de Pequim estão iso- 
ladas, e trens e voos com desti- 
noá capital foram cancelados, 
“Um municipio da provincia 
de Jango, no este, anunciou 
que os luróis de trânsito fica- 
riam vermelhos para impedir 
trajetos desnecessários, (A ad- 
ministração depois recuou.) 

Ruili é muito vulnerável ao 
virus e aos incâmodos do lock: 
down, Aninhada no canto da 
província de Yunnan, a cida- 
de divide mais de 160 quilo- 
metros de fronteira com Mi- 
anmar, atraindo turistas E 
comerciantes. Em 2019, hou- 

ve quase 17 milhões de pas- 
sagens individuais pelo pos- 
to de controle na fronteira, 
segundo estatisticas oficiais. 
Quando a China fechou o 

pais, O comércio e 0 turismo 
praticamente entraram em 
colapso. Mas as fronteiras de 
Ruili continuam porosas, Je- 
vantando temores de casos 
importados. E o golpe mili- 
parem Mianmar neste ano Je- 
vou pessoas a buscar refúgio 
na China, legal ou ilegalmen- 

Cidade recompensa 
quem informar 
sobre surto do virus 

à cidade chinesa de Heihe, 
na tror feira COM d Russia, 

começou a oferecer 100 
mil yuanes (R$ B6,? 
mil) como recompensa 

por informações que 
indiguem a origem de um 
novo surto de Covid-19 

à medida integra estratégia 
maior do regime liderado 
por Xidirping, que busca 
eliminar o virus —a 
chamada tolerância zero. 
Autoridades locais tambem 
pediram que residentes 
parassem de comprar 
mercadorias provenientes 
de paises afetados pela 
pandemia. Desde 7º de 
butubro, compras de 
produtos importados 
devem ser desinfetadas 
e ercâminhadas ao 

certro local de controle 

de dpenças, para que 

depois sejam retiradas 
Cerca de 20 casos de 

Covid foram identificados 
em Helhe no novo surto 
da doerça, Os 100 mil 
yuanes serão dados aos 
que fornecerem “pistas 
valiosas. O governo 
afirma que aqueles 
que intencionalmente 
ocultarêm ou se recusarem 
a fornecer informações 
verdadeiras que afetam à 
investigação” serão punidos 
Cerca de 74,3% da 
população chinesa está 
com esquema vacinal 
completo, mostram 

dados da plataforma 
Our World in Data 
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Portão de fronteira que daria acesso à cidade chinesa de Ruili é visto fechado em Muse, Mianmar  sta-sjuiz/4FP 
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te, Moradores tiveram de evi- 
tar balas perdidas do confli- 
to, segundo a mídia chinesa, 
A localização remota da ci- 

dade e seu pequeno porte 
também significam que mui- 
tos chineses não sabiam das 
prolongadas dificuldades de 
seus moradores. Mas, em 28 
de outubro, 0 ex-vice-prefeito 
Dai publicou seu postno blog. 
“A pandemia atacou impi- 

edosamente essa cidade di- 
versas vezes, sugando seu úl- 
timo vestígio de vida”, escre- 
veu Dai *Olockdown proton- 
sado levou o progresso a um 
Do dem saída, Parece extre- 
mamente urgente reiniciar as 
empresas e as operações de 
negócios necessárias, 
O texto viralizou, Duas hash- 

tags sobre a carta de Dai fo- 
ram vistas 300 milhões de ve- 
zes no site Weibo, espécie de 
Twitter chinês. Dai não quis 
fazer mais comentários, 
Olockdoun teve outros efei- 

tos, menos previsíveis. O po- 
verno proibiu os moradores 
de transmitir videos ao vivo 
sobre a indústria de jade lo- 
cal, para limitar as encomen- 
das de pedras eo movimento 
de entregadores 
Em meio à intensa atenção 

nacional, as autoridades de 
Ruili descartáram as preo- 
cupações como exageradas. 
Mao Xiao, secretário do Par 

tido Comunista, disse à mi: 

dia estatal que “no momen- 
to, não precisamos” de ajuda 
adicional, Na véspera, ele ti- 
nha advertido contra “crimi- 
nosos” que disseram que usa- 
riam “a opinião pública e in- 
tormação falsa para pertur- 
bar a ordem social”. 
Mas as autoridades prome- 

teram melhorar as condições 
da quarentena e reforçar 0 
apoio financeiro aos pobres, 
por meio de subsídios, doa- 
ções de arroz e úutros pro- 
dutos, assim como à suspen- 
são de aluguéis para algumas 
empresas. Elas também pro- 
meteram aumentar o núme- 
ro de quartos de hotel dispo- 
niveis para quarentena para 
os que desejam deixar Rui. 
Tradução de Lua Robério M Conqulmis 
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O fotógrafo Sebastião Salgado durante sessão de fotos em Paris ioetsapes Emi pare 

Brasil não cumprirá 
metas da COP26, diz 
Sebastião Salgado 
Para fotógrafo, interesse pela Amazônia era zero, mas 

atualmente hã um crescente despertar amazônico 

1 

Ana Carolina Amaral] 

GLASCOW (escócia) “O Brasil 

não perdeu sua credibilida- 
de, quem perdeu foi o gover 
no federal”, afirmou o fotô- 
grafo Sebastião Salgado nes- 
ta segunda-feira (8), em visi- 
ta ao Brazil Climate Hub, es- 
tande organizado pelas UNGs 
brasileiras na COP26. 

“As metas anunciadas aqui 
[pelo Brasil], nós aqui sabe: 
mos que não vão ser cumpri 
das, diz a brasileiros que se 
aglomeram pelo corredor re- 
unindo parlamentares E Tao 

náóstros do Meio Ambiente, am 

brentalistas e ativistas, 

“A Amazônia vinda existe 

de forma segura, com 82% do 
território conservado, 240% de 

parques nacionais & 27% de 

terras indígenas” Ao dispa- 
rar os números, o fotógrafo 
faz um apelo para que o Judi- 
ciário ajude a garantir as ter- 
ras protegidas 

“Vai levar três anos para re- 
cuperarmos o controle do des- 
matamento e das terras pro- 
tepidas, que foram incenti- 
vadas a ser invadidas por es- 
se governo, avalia. 
No entanto, ele considera 

que houve uma reação positi- 
vaa destruição da Amazônia, 
com o aumento da organiza- 
cão dos indigenas e do enga- 
jamento dos brasileiros. “Tra- 

balho há muitos anos com to 
tografia ecoma Amazgmia, É 

o interesse dos brasileiros pe- 
la Amazônia era praticamente 

zero, Hoje existe um desper 
tar amazônico”, diz 

“Se fizermos as contas todi- 
nhas, nús vamos sair ganhan- 
do, no próximo governo brasi- 
leiro, porque tenho certeza ab- 
soluta que não vaiser esse que 
está aí, vamos ter uma capaci- 
dade incrível de recuperação 
e o nome dá nação brasileira 
volta a ser o que era” afirma. 
À condição para isso seria, 

seyundo o fotógrafo, acabar 
com à exploração predatória 
do bioma. "Se acabarmos com 
a proposta econômica preda- 
tória, vamos conseguir Muxes 
Finario E LDO UEM CNAS pa 

ra o Brasil como jamais con- 
SusPuirros , vidi, 
Questionaço sobre a macui 

agem verde usada em anúnci- 

Avião lança agrotóxicos sobre plantação em Riachão das Neves Masizâda Cragpe. T/set 2 /Greerpeace 

Agropecuária elevou emissões em 17% em 30 anos 
Ana Estela de Sousa Pinto 

GLascow A “pegada de car 
bono” da agropecuária au- 
mentou 17% nos últimos 30 
anos, e o Brasil, nesse setor, 
ê o terceiro maior emissor de 
gases que causam o aqueci- 
mento global, segundo rela- 
tório da ONU, divulgado na 

segunda-feira (8). 
A produção de alimentos 

nos campos brasileiros apa- 
rece atrás da China e da In- 
dia, quase em empate com 
essa. Em seguida vêm os Es- 
tados Unidos e a Indonésia. 
As principais causas do 

problema são o desmata- 
mento para converter áreas 

de floresta em plantações 
e pastos —principalmente 
no Brasile na Indonésia— e 
a emissão de metano pelos 
bovinos depois da fermen- 
tação gástrica dos vegetais 
que ingere. 
De acordo com o estudo, 

feito por pesquisadores eu- 
rupeus e americanos com ba- 
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Kátia Abreu beijando Jaciara Borarl  asataróloa Armstal/Pelaprets 

os que proliferam na COPa6, 
ele destaca que os anúncios so- 
bre restauração florestal feito 
porempresas exigem monito- 
ramento sobre os resultados, 
“A muda de árvore é muito ba- 
rata, mas precisa ser cuidada 
como um filho, senão morre; 
tem que monitorar Às empre- 
sas também deveriam com 
prar terra (para restaurar)”. 
O Brazil Climate Hub apre- 

senta tres fotografias cedi- 
das por Salgado e que com- 
põem à exibição Amazônia, 
reunindo sete anos de traba- 
lho do fotógrafo, O trabalho 
está em exposição no Museu 
de Ciências em Londres e se- 

guirá para o Sesc, embão Pau 
lo, “o Museu do Amanhã, no 
Rio de Janeiro. 

se em dados da FAO (agên- 
cia da ONU para alimenta- 
ção e agricultura), a produ- 
ção de alimentos apropecu- 
ários respondeu por quase 
um terço (31%) das emissões 

em 2019 —os animais rumi- 
nantes geraram 7% das emis- 
sões (5% na digestão e 2% no 
esterco), eo desmatamento, 

Vai levar trés anos 

pdFd PECA perarmos 

o controle do 

desmatamento e das 

terras protegidas, que 
foram incentivadas 

aser invadidas por 
esse governo 

Sebastião Salgado 

fotógrafo 

maior problema isolado, 6%. 
Aprodução agricola e pecu- 

ária também liberou 57% do 
metano emitido e 78% do di- 
óxido de nitrogênio, na mai- 
or parte proverdente de ferti- 
lizantes químicos. 

Esses dois gases são con- 
siderados mais nocivos pa- 
ra a atmosfera no curto pra- 

folhamais 

Indigena leva beijo ao 
pedir que Kátia Abreu 
impeça boiada 

GLASGOW (ESCÓCIA) À senadora 
Kátia Abreu (PE-TO) foi sur 
preendida por jovens brasilei- 
ros em frente 20 pavilhão do 
Brasil na COP26, nesta terça 
(9). Ela recebeu uma caixa pre- 
tacomamensagem contrária 
ao projeto de lei 2.159/2020, 
que revisa a lei geral de licen- 
ciámento ambiental. 

“Qual é o 2.159? Licencia- 
mento”, perguntou a senado 
ra, que é relatora do projeto 
no Senado. A jovem indigena 

Jaciara Borar, 26, espe mude 

então que barrar a “bolada” é 
uma missão possivel, Em res- 
posta, a senadora sorriu e lhe 
deu um beijo na testa. 

“Fica tranquila, nada fare- 
mos contra nossa Amazônia, 
disse a senadora. 
O escopo do projeto é mais 

amplo do que o bioma ama- 
zônico e dispensa a maior 
parte dos empreendimentos 
de licença, avaliação e visto- 
ria—o que lhe rendeu o ape- 
lido de “pai das boiadas” en- 
tre ambientalistas. 
Aprovado pela Câmara dos 

Deputados no último maio, 
gerou alerta até de investi 
dores internacionais. Para 

Abreu, o principal desaho na 

uia elton esti nuas checisÓMes 
sobre obras de infraestrutura, 
A senadora participa da 

COPa6, junto a um grupo de 
parlamentares que elogia a 
nova postura do poverno bra- 
sileiro na pauta ambiental, 
Os jovens consideraram re- 

ceptivaa reação de Abreu Se- 
gundo a ONG Engajamundo, 
quecriouaação, aentregada 
“Caixa com a mensagem “mis- 
são possivel foi inspirada em 
filmes de espiões, que rece- 
bem as missões em cartas”. 
Quando éra ministra da 

Agricultura, em 2615, Kátia 
Abreu havia recebido de am- 
bientalistas o antiprêmio Mo- 
tosserra de Ouro, por seu in 

centivo à Aesibilização do Có- 
digo Florestal. No último maio, 
ela declarou que iria transterir 
seu prémio ac então ministro 
Ricardo Salles (Meio Ambien- 
te). “Pelo menos eu eraminis- 

tra da Agricultura”, disse em 
tom irônico em video nas su- 
as midias sociais, 
Em 20%, Salles ganhou o 

prêmio Exterminador do Fu- 
turo, do movimento Jovens 
pelo Clima. No fim de 2019, 
o antecessor Edson Duarte, 
levou o titulo do Último que 
Liga para o Clima. Em 2216, 0 
então ministro da Agricultu- 
ra, Blairo Maggi, ganhou um 
colar de pérolas, por declara- 
Le MEM LILIA nunimizgaram con li- 

pos ambientais, 

À por na dioto vzájo à Cory ta do nati tuto 

Elimá e Sociedade 

zo, por produzirem aqueci- 
mento mais rápido, 

De acordo com o trabalho, 
ainda em processo de revisão 
por pares, é cada vez maior O 
peso de etapas pré e pós-pro- 
dução como desmatamento e 
queimada antes do plantioe o 
transporte depois da colheita. 
A divulgação desse estudo 

na COP aconteceu nomes: 
[Tiso dia Tr tia O Setor aptith: 

pecuáro brasileiro defendia, 
no pavilhão destinado ao pa- 
is, sus sustentabilidade. 
Em painel que reuniu re- 

presentantes da CNA (Con- 
federação da Agricultura e 
Pecuária) e da Embrapa 
(Empresa Brasileira de Pes- 
quisa Agropecuária), O Se- 
tor afirmou que reduziu em 
1c% a emissão de metano 
por cabeça de gado nos últi- 
mos anos, com base em ino- 
vação tecnológica. 
Um dos processos usados 

são filtros colocados acima 
dos animais para capturar O 
metano emitido por eles. 
Um dos maiores produto- 

res de carne bovina do mun- 
do, o Brasil foi um dos g6 pa- 
ses que aderiu na última se- 
mana ao Compromisso Glo- 
bal sobre Metano, que esta- 
belece redução de 30% das 
emissões globais desse gas 
até 204C, em comparação 
com as emissões de 2020. 
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O mesatenista Hugo Hoyama, na época com 43, durante a preparação para os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012 cando verpa 13 julrz/Foltagnem 

Hovyama vira embaixador do tênis de mesa 
Após oito anos, Hugo deixa cargo de técnico da equipe feminina para se dedicar a eventos e prospecção de talentos 

ESPORTE 

Edgard Alves 

são PALO “Estou muito heliz 
com esse novo desafio”, Ama 
nifestação de Hugo Hovama, 
52, define bem o espírito da vi- 
da dele até aqui, 

Depois deuma vitoriosa car 
reira como atleta e dos últi- 
mos oito anos como treina- 
dor da seleção brasileira fe- 
minina, ele está assumindo 
uma nova função: a de embai- 
xador do tênis de mesa nacia- 
nal, uma espécie de represen- 
tante da modalidade. 
Em resumo, troca as dispu- 

tas do jogo propriamente di- 
to pela atuação em eventos, 
detecção de talentos e ações 
para expansão da esporte que 
É sua pabção, Não se trata che 
LUTA deciado apenas pessoal, 

é um projeto partilhado pela 
Confederação Brasileira de 
Tênis de Mesa 
Ao lado dos demais técni- 

cos da confederação, o novo 
trabalho começou nesta se 
gouunala (8) val até cia gy cum 

uma ação de detecção nacio- 
nal de talentos, de jovens de 

6 419 anos, realizada nas ins- 
talações do Centro Paralimpi- 
ca, em São Bernardo do Cam- 
po coincidentemente a cida- 
de onde ele despontou para o 
tênis de mesa, defendendo as 
cores do Palestra local, 

arrebatardo lÚ ouros, 

| prata 2 4 bronzes 

Hoyama cansou um pouco 
das incontáveis viagens co- 
mo atleta e como técnico pa- 
ra competições no exterior. E 
interessante lembrar que ele 
embarcou para longos pério 
li Mis de pe pur a afio CIT paises 

europeus e asiáticos, 
Para se ter uma ideia, Hoy- 

ama chegou a estagiar nove 
meses no Japão, treinando na 
Universidade Nihon Daigaku 
Depois esteve na Suecia, on- 
de defendeu o Ranas BTK de 
1994 à 1994 e teve ainda pas- 
sagens pelo Pantheon na Bél- 
gica e, novamente na Suécia, 
pelo Falkenberg. 

Isso tudo foi apenas o co- 
meço. Não parot mais, árru- 
mou muitas malas. Simulta- 
neamente, em periodos es- 
pecíficos, participou de inú- 
PECPUS CHE TAHITI LAITTA A 

seleção brasileira. 

Cuca e Atlético-MG fazem cálculos pelo 
primeiro título brasileiro após 50 anos 
são pauLo Cuca já confes- 
sou acordar de madrugada 
pensando e se perguntando: 
quantos pontos faltam para 
ser campeão brasileiro? O tec- 
nico já tem um número na ca- 
beça par o Adletico-MG con- 
quistar o titulo, Depois da vi- 
tória por 14 o contra 0 Ame- 
rica-MG, no último domingo 

(7), ele percebeu estar perto, 

“Eu adoro falar er nim 

ros parque só fico com.eles no 
cabeça. Acordo de macdruga- 
da e é número, vai de manhã 
& são numeros. À gente vive 
pensando em números”, disse 
eleapósozazobtido contrao 
Grêmio, na semana passada 

Para o treinador, a meta é 

chegar aos 75 pontos. "Se ba- 
termosnisso, dificilmente al- 
guém vaialcançar”, projetou. 
A oito rodadas do fim do tor 

neio, o time mineiro estã com 
65. Pelos cálculos de Cuca, fal- 
tamic. Parao Departamento 
de Matemática da Universida- 
de Federal de Minas Gerais, à 
probabilidade de o Atlético 
ser campeão é de 95,5%. 

Nos últimos 10 anos de Cam- 
peonato Brasileiro, v campe- 
ão fez em média 77,8 pontos. 
São 2,5 pontos a mais (ou uma 
vitória) do que imagina Cuca. 
Neste caso, faltariam 13 para 
confirmar a conquista. 

Mas os dados são variáveis. 
O Flamengo foi campeão na 
ultima temporada com 1. O 
Atletico precisaria de apenas 
mais duas vitórias para chegar 
a esse número. Em 2619, O ra- 
bro-negro carioca levantou o 
troféu com qo pôntos. >e ga- 
nhar os 24 pontos que ainda 
vai disputar na atual edição 
da competição, à equipe de 
Luca atingirá os 59, 

Nesta quarta (10), 0 Atlóti- 

co MG recebe o Corinthians, 
no Mineirão, Depois disso, te- 

Eu adoro falar em 
números porque 

só fico com eles 
na cabeça. Acordo 
de madrugada 
e é número, vai 
de manhã e são 

números. A gente 
vive pensando 
em números 

Cuca 

tecnico dó Atleteo-MiG 

râmais três jogos em casa (Ju- 

ventude, Fluminense é Red 
Bull Bragantino), onde ven- 
ceu suas 12 últimas partidas 
pelo Brasileiro. Também te- 
rá quatro como visitante (Ba- 
hia, Athdetico-PR, Palmeiras e 
Grémio) atéo hm do Nacional 

O clube está perto do seu se- 
gundo titulo brasileiro. O pn 
meio acon pede hã EO anos, 

Em ed FLA LHE tom E omside 

rado o pt ImCirO Campeonato 

nacional da história até a CBI 
reconhecer que a Taça Brasil 
e o Tormelo Roberto Gomes 
Pedrosa, disputados nos anos 
1950 e 1960, também deveri- 
am ser considerados como tal 
Também ajuda o Atlético o 

fato de seus dois principais 
concorrentes terem à preo- 
cupação da Libertadores. Pal- 
meiras e Flamengo decidem 
o torneio no próximo dia 27. 
No momento, o Palmeiras 

está com 55 pontos, a 10 do 
Atlético, nasepgunda posição. 
O Flamengo está em tercei- 
rú, Com 54, mas têm um jogo 
a menos. Se vencê-lo, ficaria 
a oito pontos dos mineiros. 
O Atlético também terá dois 

jogos contra o Athletico, pela 
final da Copa do Brasil em 12 
e 15 de dezembro. 
“Vamos ter 05 pés no chão, 

apesar de tudo”, diz Cuca. 

A miciação de Hugo Hoya- 
ma no tênis de mesa aconte- 
ceu bem cedo, dos 7 anos. Dez 
anos depois ele boi convoca 
do pela primeira vez para a 
seleção filha, Disprton 
seis Jogos Olimpicos, de Rar 
celona-199a a Londres-20124, 

Os grandes momentos da 
CAPrRetra OUOrTeram nús SERE 

jogos Pan-Americanos que 
participou, de Indianápo- 
lis-1987 a Guadalajara-2010. 
Teve desempenhos brilhan- 
tes no Pan, arrebatando 15 
medalhas: 10 ouros, 1prata e 
4 bronzes. 
As cerca-de quatro décadas 

passadas no tênis de mesa até 
agora propiciaram experiên- 
cla para à nova função. Ele 
próprio afirma que a etapa foi 
gratificante e de aprendizado, 

Por isso META lewr DI CONVILe 

da confederação brasileira pe- 

tis TE ++ = ia ts E Danda 

lo respaldo à sua atuação, bem 
como ao apoio de Jean-René 
(ex-técmco da seleção nacio 
nal masculina) e aos treinado- 
TER ipa Conviverago com ele, 

e que [az questão de citar, em 
release divulgado pela CETM: 
Favo, Lina Pe cod Hive ta- 
mamoto, Diz que todos o aju- 

daram a cresce! 
Oito anos atrás deu a pri- 

meira grande virada na car 
reira ao assumir o comando 
da seleção feminina adulta, 
mas continuou atuando co- 
mo atleta. À seleção das mu- 
lheres cresceu no periodo. Su- 
biu para a Primeira Divisão 
do Mundial e lã permanece. 

Ele cita essa evolução elogi- 
ando o respaldo das mesate- 
nistas Lígia Silva (atualmen- 
te na seleção de base, como 
tecnica) e Gui Lin (aposenta 
da da seleção), que trabalha- 

Re = 

Cuca e jogadores cumprimentam torcedores após partida shirgior Alves. 24 out.21/Festers 

ram com ele. As atletas Bru- 
na Takahashi é Carol kuma- 
hara também contribuiram 

Agora, Hoyarma tem um mo- 

LIVIO É Mp lal PRM ETA lay Wibil 

trajetória: quer ficar um pou 
co mais perto da família, da f- 
ha Ariel, 4, e da mulher Cindy, 
A confederação de tênis de 

mesa vai esperar mais algum 
tempo para anunciar o subs- 
tituto de Hoyama na seleção, 
Deve acontecer rápido, pois o 
ciclo olimpico para Paris-2024 
êcortõea integração das atle- 
tas e da comissão técnica de- 
pende de muita observação, 
Aseleção feminina quer me- 

lhorar o seu nivel técnico é 
evoluir nos resultados, mas 
o ténis de mesa requer mii- 
ta atividade psicológica, pre- 
paração física e destreza São 
condições que exigem tempo 

e trabalho intenso, 
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à chef Paola Carosella, uma das convi dadas do programa 

Sandy se dá 
bem na cozinha 
mesmo sem 
alho e cebola 
No programa Sandy+Chef, cantora 
cozinha com o auxílio de chefs 
famosos por meio de videochamada 

Karina Matias 

são pauLo “Fui bem pateta 
em muitos momentos, mas 
aprendi um monte”, diz San- 
dy, 38, sobre a sua performan- 
cena cozinha em Sandy+Chef, 
que estreia nesta quinta (11) 
na HBO Max. 
Diferentemente de Selena 

Gomez, 29, que na versão ort- 
ginal da atração se atrapalha 
ao fazer uma omelete e quase 
coloca fogo em sua casa ao co- 

zinhar um polvo —o que pa- 
rante muito da graça do pro- 
grama, a cantora ba asileira 
não é nada pateta. 

Pelo contrário, Tudo que ela 
prepara, a partir dos ensina- 
mentos de chefs renomados, 
dá certo e fica uma delícia, se- 
gundo atestam familiares da 
artista que são seus convida- 
dos, como-seus país, Xororó e 
Noehy eo mando, Lucas Lima. 
Sandy se dá bem até mes- 

mo preparando um sashimi. 

“Teve um dia que eu me cor 
tel, e cheguei também a me 
queimar, mas nada grave. Eu 
sei que sou estabanada e sa- 
bia que ia acontecer alguma 
coisa”, afirma ela. 
Deixando um pouco à hu- 

mildade de lado, Sandy diz 
que “aprende rápido” e que os 
chefs “explicam muito berro 
passo a passo dos pratos, Par 
ticipam do programa Paola Ca- 
rosella, Murakami, Lili Almei- 
da, Thiago Castanho, Rena- 
ta Vanzetto e João Diamunte, 
Uma das dificuldades, res- 

salta cla, se deve go fato de Cu 

toda a interação entre eles é 
feita de forma online, cada um 
nasua casa —o Selena +Chel 
começou em 2020, quando a 
cantora (e 0 mundo) estavam 

fazendo isolamento social por 
causa da pandemia. 
Sandy conta que durante o 

primeiro episódio, com Pao- 
la Carosella, problemas na co- 
nexão da internet quase colo- 
cardm tudo à perder. “A mias- 
sa que estávamos preparando cantora Sandy durante a divulgação de seu novo programa na HBO Max fetos ivaigaçõe 
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Série “Rebel” estreia com protagonista imperfeita 
Mariana Arrudas 

são pauLo Produzida por 
Krista Vernofl, 47, diretora 
de “Grey's Anatormy” a série 
de drama “Rebel”, do canal 
ABC, conta a história de An- 
nie “Rebel” Bello. Interpreta- 
da por Katey Sagal, 67, a per 
sonagem é uma ativista diver 
tida que advoga mesmo sem 
ter diploma de advocacia, 
“Rebel” terá apenas uma 

temporada, inspirada na hus- 
tória de Erin Brockovich, 60, 
que ficou conhecida por ser 
peça fundamental na criação 
de processos contra grandes 
empresas do estado da Cali- 
lúrnia, sem ter instrução for 
mal ou ensino superior, nos 
anos 1990. À trama chega ao 
atar+ nesta quarta (10), 

“É uma alegria escrever um 
programa sobre uma mulher 
como Erin, que é tão forte e 
também tão complicada” diz 
Vernofi ementrevista à Folha. 
Para a produtora, a persona- 
gem irá causar identificação 
porque não passa a imagem 
de ser inabalável. 

“Muitas vezes, personagens 
femininos fortes na televisão 
são roubados da complexida- 
de, bagunça e humanidade”, 
completa. “A verdade é que 
não ninguém é perfeito e des- 
temido, as pessõas são cora- 
josas diante de seus própri- 
os medos, e é assim que você 
afeta o mundo” 

Sagal conta que foi inspira- 
dor poder mostrar a história 

Cena da sénie Rebel do Star+, estrelando Katey Sagal Divulgação 

de Enn, e esse foi um dosmo- 
tivos para aceitar participar 
da série. “Ela é tão implacá- 
vel nem sempre apropriada, 
muito grosseira, mas ela luta 
pelo bom combate, e traba- 
lha por búas causas”, diz so- 
bre sua personagem. 
Vernoff conta que a série 

pode inspirar pessoas dian- 
te deste momento dificil que 
o mundo enfrenta, porque a 
personagem muda tudo a sua 

volta com pequenos gestos. 
“Elanunca cede ao desespero”. 
A produtora diz que a série 

busca mostrar que é possível 
fazer mudanças. “Não aceite 
Tão' como resposta, não tra- 
balhe em um sistema que es- 
tá danificado e com proble- 
mas, crie um sistema”, afir 
ma Vernof. 
Sagal comenta que o fato 

de a serie ter uma protago- 
nista mais velha pode trazer 

mulheres que não se senti 
am representadas na televi- 
são. Também ressalta que a 
relação familiar de Annie Re- 
bel irá mostrar o quão reais 
os personagens são. 
A série começou a ser gra- 

vada em março de 2620, é O 
piloto foi finalizado apenas 
em fevereiro de 2021 Sagal 
diz que, em decorrência da 
pandemia, foi necessário pa- 
rar as filmagens algumas ve- 

zes. “Foi o maior tempo que 
passei em um episódio de te- 
levisão”, afirma. “[A série] É 
sobre espirito de luta”, ahr- 
ma a produtora. “Ela [Rebel] 
quebraria qualquer regrasea 
considerasse injusta”. 

Rebel 

Er adora Krsta vernoft. Com: 

Katey Sagal, Andy Garcia, John 
Corbett e Sam Paltadio. Estreia 

nesta quarta (10) nó Star+ 
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começou a secar, Aquel bem 
tensa, mas demos um jeito de 
salvar” relata, Nada disso, po- 
rém, transpareçe na atração. 
A cantora acrescenta que, 

embora não tenha muita prá- 
tica nem saiba “cortar direi- 
to às cólsas , tem uma certa 
intuição na cozinha. “Quan- 
do faço uma comida, as pes- 
soas elogiam, falam que está 
gostuso”, relata. Cookies e ar- 
roz rito são às suas especiali- 
dades, diz, 
O desaho maior parece ter 

sido dos chefs convidados 
por catisa das restrições ali- 
mentares da artista. Receitas 
com alho são proibidas, por 
que Sandy tem intolerância 
e não gosta do tempero, Ela 
também evita bala — (ie 
dos ingredientes mais Pav; 
lares na culinária brasileira, 
“Foi um desafio para 0s 

chefs, coitados. Mas eu sou 
testemunha que é possível 
comer comida boa sem alho 
eatésemcebola. É bomveras 
alternativas. Têm muitas op- 
ções de tempero que a gente 
pode usar e deixar a comida 
maravilhosa”, afirma. 
A artista também não é lá 

muito fã de frutos do mar 
e peixes de água doce, mas 
se surpreendeu ao preparar 
uma receita com 0 chet Thi- 
apo Castanho, “Não costumo 
comer peixe de rio, não gosto 
normalmente, e ele fez deum 
jeito que eu comi babando 

Essa foi uma das lições que 
ela afirma ter aprendido com 
o programa: o alimento pre- 
parado da forma certa é por 
quem entende do assunto ga- 
nha outro sabor. 
Paraa cantora, cozinhar, as- 

sim como a música, é uma ar- 
te. “Não é qualquer pessoa fa- 
zendo de qualquer jeito que 
vai dar certo. Tem que ter um 
estudo, foco, atenção, técni- 
ca, destaca 

“E muito lindo de ver, a ar 
te faz as pessoas se unirem. À 
comida é muito agregadora, à 
gente senta ao redor de uma 
mesa, celebramos fazendo re 
feições”, completa, 
Ao final de cada um dos seis 

episódios, os chels são convi- 
dados a eleger uma ONG re- 
lacionada à pastronomia para 
receber uma doação de R$ 25 
mil, Entre as instituições indi- 
cadas estão: Cidades Sem Fo- 
me, Anjos da Noite, Gastromo- 
tiva, Amigos do Bem e Banco 
de Alimentos. 

Sandy+Chef 
Estréa nesta quinta (11) 
Disponível no HBO Max 

Filme da franquia 
“Star Wars' tem 
produção adiada 
LOS ANGELES | REUTERS À 
produção do novo filme 
da franquia “Star Wars”, da 
Disney, foiadiada porque a 
diretora Patty Jenkáns estã 
tentando equilibrar proje- 
tos. A afirmação foifeita por 
uma fonte prívima da pro- 
dução nesta segunda (8) 
O filme "Star Wars: Rogue 

Squadron” ainda está mar 
cado para chegar aos cine- 
mas em dezembro de 2023, 
segundo a fonte. Porém, é 
possivel que a data de es- 
trela seja alterada 

Jenkins, que dirigiu doés 
filmes da série “Mulher Ma- 
ravilha” para a Warner Bros, 
está trabalhando em um 
terceiro lunpa da super he- 
roina. Ela também está to- 
tando um filme sobre a rai- 
nha egípcia Cleópatra. 
Os produtores de “Rogue 

Squadron” esperavam com- 
pletar a produção em 2022, 
mas chegaram à conclusão 
de que não seria possível 
cumprir o prazo por conta 
da agenda de Jenkins, af 
mou a fonte. 
Os representantes de fen- 

kins não responderam de 
maneira imediata à uma 
solicitação de comentário 
sobre o assunto. 
A Disney está produzin- 

do outros filmes douniver 
so “Star Wars” Um deles, in- 
chusive, esta sendo desen- 
volvido pelo presidente da 
Marvel Studios, Kevin Feip. 
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Brasil é part e da América Latina, mas 
arece que não é, diz Sebastián Piracés 

Musico da banda Francisco, el Hombre lamenta falta de espaço para canções em espanhol no pais 

LINEUP 
EEE 

Amon Borges 

BILHÃO (ESPANHA) O Brasil faz 
parte da América Latina, mas 
parece que não, Essa é a visão 
do músico Sebastián Piracés, 

vocalista é baterista da banda 
brasileira Francisco, el Hom- 
bre. Segundo o artista, muita 
gente fala que crelativo baixo 
 oRiitrde música em espa- 
nhol no Brasil é pelo idioma, 
já que quase todos os outros 
paises da região falam espa- 
nhol, mas o consumo de ar 
te em inglês é grande. 
“Não é pela lingua, mas por 

um processo de imperialismo 
norte-americano que já le- 
va mais de meio século”, dis- 
se Sebastián, durante a nona 
edição da Bime (Bizkaia In- 
ternational Music Experien- 
ce) na última quinta (28) em 
Bilbao, no norte da Espanha, 

Devento no Pais Basco é um 
ENnCONLET rude ENCrE prt 

fssionais da área que traz dis- 
cussões do mercado, apresen- 
tatendências e paralelamente 
promove shows de bandas de 
diversas partes do mundo, es- 
pecialmente latino-america- 
nas, em casas da cidade. Pelas 
palestras e pelos debates pas- 
Saram cerca de 3.500 pessoas. 
Sebastián participou da ex- 

posição sobre o processo de 
criação colaborativa entre 
artistas ibero-americanos, 
que reuniu Lazúli, também da 
Francisco; Adrián Salas, Axel 
Didier, Rubén Sierra, integran- 
tes do grupo de Barcelona La 
Pegatina; e Felipe González, 
diretor da produtora brasi- 
leira Difusa Fronteira, 

“A principal barreira que 
identifico é o estranhamen- 
to, que gera afastamento [da 
cultura em espanhole em por 
tugues |. Às pessoas foram en- 
sinadas a não apreciar aquilo 
que desconhecem, Inclusive 
por isso rdicularizam ceu mi- 
rimam em esterevtipos tio 

clichês”, diz Sebastián 
Lazúli, responsável pela voz 

e percussão, resgatou na con 
versa nomes que em outros 
tempos estabeleceram co- 
nexão na música latina, co- 
mo Gilberto Gil, Caetano Ve- 
ligo e Mercedes Sosa, é per 
sonagens mais recentes como 
Anitta e]. Balvin. 

E as raizes latinas com so- 
taque espanhol são latentes 
no balho da Francisco, el 
Hombre. À começar pelo no- 
me, inspirado em personagem 
homônimo do romance "Cem 

Anos de Solidão”, do colombi- 
ano Gabriel Garcia Márquez. 

Ainda há o fato de os irmãos 

Mateo (voz e violão) é Sebas- 
Han Plracés serem mexicanos 
de nascimento, mas terem vin- 
do para o Brasil ainda na in- 
fância Além deles e de Lazú- 
bo grupo formado em Cam- 
pinas (SP) em20 1 conta atu- 
almente com os músicos An- 
drei Martinez KozyreH (guitar 
Traje Helena Papini (baixista). 

“A banda surgiu como in- 
tenção de rodar estradas pa- 
rá aprender com as culturas 
que iamos encontrando no 
caminho”, afirma Sebastian, 
que já subiu ao palco de fes- 
tivais como Lollapalooza, em 
aci, e Rock in Rio, em 2019. 
Com essas iluências, uma 

das missões da handa é justa- 
mente mobilizar os dois Ja 

Baterista Sebastián Piracés durante show no Lollapalocza Felipe Gabe + 34. marta fot 

dos — quem fala português 
e quem fala espanhol para 
troca maior de experiências, 
“Nosso papel é provocar 

uma mudança de cendénci- 
as. Muitos artistas do Brasil 
começaram a ver a música 
em espanhol com outro pon- 
to de vista”, conta Sebastián. 
“Estamos tentando mostrar 

uma forma de consumir mú- 
sica menos centrada nos EUA” 

Felipe González dirige a Di- 
fusa Fronteira, que desde 2006 
trabalha com a circulação de 
projetos de música, teatro, cir 
vo, dança e outras expressões 
artísticas com foco no inter 
câmbio entre Brasil e outros 
paises da América Latina, À 
empresa é responsável pela 
Francisco, el Hombre, pelo 

A cantora Margareth Menezes, em Salvador (são mibet Meneles - 15 jun IN/UOL 

festival Mucho! em São Pau: 
lo, e pela agenda americana 
de Lenine, 

Para o empresário, a apro- 
xirmação cultural de projetos 
brasileiros com outros países 
do continente —e vice-ver- 
sa— esbarra na falta deapoio 
dos grandes veiculos de comu- 
nicação. “O mercado se acos- 
rumou a divulgar e apoiar pro- 
jetos anglo-saxões E pouco se 
pauta no intercâmbio entre 5 
vizinhos, apesar de um sem- 
precrescente interesse do pi 
blico” afirma González. 

“E muito dificil entrar no 
mercado brasileiro com um 
tema emespanhol” reforção 
músico catalão Rubén Sierra, 
que com seu grupo La Pegati: 

na participa do “Casa Francis- 

Nosso papel é 
provocar uma 

mudança de 

tendências. Muitos 

artistas do Brasil 

começaram a 

ver a música em 

espanhol com 
outro ponto 

de vista 

Sebastián Piracãs 

vocalista a baterista da parda 

Francisco, él Hombre 

Afropunk terá Mano Brown e Margareth Menezes 
são pavio O Afropunk conhr- 
mou Mano Brown e Marga- 
reth Menezes como atrações 
da primeira edição do festival 
no Brasil, em Salvador, no dia 
a7 de novembro. O vocalista 
do Racionais MC's vai dividir 
o palco com Duquesa, aposta 
do R&B, enquanto a sambis- 
ta baiana se apresenta ao la- 
do da carioca Malia. 
Com palco montado no es- 

paço Mares, no Centro de Con- 
venções de Salvador, a trans- 
missão online se dará pelo si- 
te oficial, a partir das 1ghao. 
Com a intenção de exaltar 

o protagonismo preto e afro- 
indigena, a programação ain- 
da conta com Tássia Reis com 
o bloco afro Dê Aivé, a baiana 
LuedjiLuna ao lado do duo Yo- 
un, além da cantora Uriasem 
parceria com Virus. 

O Afropunk ainda terá per 
formances de Jadsa e Glova- 
ni Cidreira, além de Deckape, 
com Melhy e Cronista do Mor 
rú, e Batekoo, que recebe Dei- 
ze Tigrona, Ticiae Afrobapho. 
“Nossa missão é celebrar e 

impulsionar, hoje e sempre, 
a genialidade das expressões 
artisticas dos povos nascidos 
na diáspora africana eosnos- 
sos irmãos originários do lu- 

gar sagrado que hoje chama- 
mos de Brasil, comunica O 
Afropunk Bahia. 

Por causa da pandemia de 
Covid-19, um dos principais 
eventos de cultura negra do 
mundo, que seria nos dias 28e 
29 de novembro deacac, teve 
de adiar sua estreiano Brasi. 
“Estamos propondo uma h- 

aha que contemple a continu- 
idade e coexistência dos tem- 

pos, legados e construções no 
Brasil a partir daex alta ção da 
cultura brasileira e elevando o 
debate para o legado da comu- 
nidade negra”, afirma à pes- 
quisadora Monique Lemos. 
“Pormuitos anos, eate hoje, 

somos cotas em festivais, edi- 
tais e universidades”, diz Mo- 
nique, que também é antro- 
póloga. “O Afropunk vem co- 
mo um convite e lembrete de 
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co” novo disco da Francisco, 

el Hombre, lançado em qi de 
outubro, como dez músicas. 

De forma remota, os espa- 
nhóis produziram com os bra- 
sileiros a faixa “Solo Muere 
el que se Olvida” (“Só morre 
aquele que se esquece, em 
tradução livre). Em um mo- 
mento de turnês com o arre- 
tecimento da pandemia de Co- 
vid-19, uma pode abrir portas 
em seus países para a outra 

“A morte & à unica certeza 
que à gente tem ao nascer 
E algo tão doloroso e dificil, 
porém que precisamos lidar 
uma hora cu outra” conta Se- 
bastián. Segundo ele, que está 
no México, o coletivo teve um 
E mrdo | prendizado ao platina 

o Dia dos Mortos no país, “Foi 
justamente o de ressignificar a 
dor do luto em felicidade por 
ter tido o privilégio de viver a 
pessoa emvida e mantê-la vi- 
va em celebração 

“Esso foi antes da pandemia, 
porém agora sentimos tan- 
to a dor da perda de pessoas 
próximas e de ver tanta gen- 
te perdendo entes queridos 
que sentimos a necessidade 
de voltar a abordar o assun- 
to em forma de música, para 
tentar tazer um grão de areia 
nosso para trazer paz às pes- 
soa em luto, e a nós mesmos”, 
relata o baterista. 
Na própria Bime, há certa 

dificuldade para reunir no- 
mes brasileiros. Houve ternta- 
tiva delevar Anitta do evento, 
mas, por questões de agenda, 
a ida não se concretizou, con- 
ta o diretor Julen Martin Lar- 
rinaga. Outra barreira a ser 
transposta é a falta de incen- 
tivo dó governo brasileiro e de 
marcas paraapoiar os artistas. 
O festival conta com uma 

versão colombiana, cuja pró- 
xima edição está marcada dos 
dias 4 à 7 demaio em Bogotá. 
Para lá, o aumento de repre- 
sentatividade dos palestran- 
tes é um dos objetivos da or 
ganização —contar com mais 
brasileiros, negros, indígenas, 
por exemplo, 
O jormahata vadias à Cónvita dá Lott Tous, 

produtora do evento 

que podemos construir nos- 
susespaços e celebrar nossas 
existências ao assumir à po- 
tência de nossa imaginação” 
Avapital baiana toi escolhi- 

da como ponto principal do 
Afropunk no pais por ser co- 
nhecida como a cidade mais 
negra fora da África. O festi- 
val nasceu em 2005, em Nova 
York, e desde então é realiza- 
do em cidades como Atlanta 
(EUA), Paris (França), Lon- 
dres (Inglaterra) e Joanesbur 
go (África do Sul), 
O festival iniciou dois perfis 

nas redes sociais, um no lns- 

tagram eoutrono Pywdtter; qu 
AtropunkBahia, São os pri- 
meiros perfis exclusivos pa- 
raqutro pais e têm oobjetivo 
de ser uma vitrine em conjun- 
to como público, em uma lin- 
guagem acessivel e bem brasi- 
leira, justifica a organização. 
No Brasil, segundo a orya- 

nização, à expectativa era de 
receber um público de até 30 
mil pessoas em cada um dos 
dois dias do Carnaval da Cons- 
ciência na capital baiana, Esse 
foi o mote definido após uma 
visita de Matthew Morgan ao 
estado, “O Carnaval na Bahia 
me inspirou e mudou minha 
vidas, diz o fundador 

“Neste ano, a participação 
presencial será feita de tor 
ma reduzida e limitada”, diz 
a Organização. 
Como aquecimento em 

2219, em parceria com a Fei- 
ra Preta, houve o festival Black 
to the Future, em 1ge 20 deno- 
vembro, Dia da Consciência 
Negra. Entre os artistas que 
se apresentaram na Audio 
(zona oeste de São Paulo) es- 
tiveram BaiánaSystem, Karol 
Conka, Rincon Sapiência, Ba- 
co Exu do Blues e o Aya Bass. 
No Carnaval de 2020, 0 Afro- 

punk fez ainda uma parceria 
com o trio do BaianaSystem 
e levou Mano Brown paraum 
show na folia. AB 

Afropunk Bahia 2071 

hHosabado (27), a parcirdas 
Th3b Transmissão pelo Youtube 
este planatafropumk com 


