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Mastas Mais 

STF veta repasses de verbas 
por meio do orçamento secreto 

Para Cármen Lúcia, prática “põe em risco sistema democrático” 
STF formou maio- 
ria para barrar o 
mecanismo criado 
no Palácio do Pla- 

nalto de repasses de verbas a 

parlamentares aliados por 
meio de acordos sigilosos em 
troca de apoio político no Con- 

gresso, À Corte manteve deci- 
são da ministra Rosa Weber de 

suspender o pagamento de 
emendas de relator. À prática 
foi revelada pelo Estadão e fi- 
cou conhecida como orçamen- 
to secreto. Num dos votos 
mais contundentes, a ministra 

Cármen Lucia afirmou que a 
utilização de emendas como 
torma de obtenção de apoio 
“põe em risco o sistema demo- 

crático”, Aliados de Jair Bolso- 
naro afirmam ter havido inter- 

ferência indevida no Legislati- 
vo. A oposição pede CPI, 

-— 

Vereadores aprovam lei que acelera poda de árvores 
Ideia é permitir que técnicos contratados por moradores façam laudos; Carolina Valente tenta há anos, sem sucesso, que Prefeitura de SP pode árvore na Lapa. A 

EN Precatórios  BleB) 

Câmara confirma mudança no 
teto; Senado deve alterar texto 

Votação ontem na Câmara permitiuao governo mantera essên- 

cia da PEC dos precatórios, com a mudança no cálculo do teto 
degastose oadiamento de parte dasdívidas judiciais com quita- 
ção em 2022, O Senado deve mudar o texto, mas avalia que ele 
ainda é melhor que a prorrogação do auxílio emergencial. 

Rachadinhas All 

STJ acata 
pedido de Flávio 
Bolsonaro e 
anula investigação 

A 5.º Turma do Superior Tri- 
bunal de Justiça decidiu que 
asprovascolhidas pelo juiz de 
E instância são inválidas. 

Análise 
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Tribunal se une 

em um sonoro 

não à RP9 

Desmatamento AIR 

Atual gestão 
federal aplica 
menor número de 

multas em 20 anos 

O Estadão cruzou dados ofi- 

ciais do Inpe (Prodes) com 

os de autuações ambientais 
aplicadas pelo Tbama. 
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VW confirma Polo Track, que 
vai substituir o Gol, para 2023 
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Os padrões de 
Bolsonaro e Lira 
Dinheiro público é para 
servir à população, não 

comprar apoio político. 

Fábio Alves ps 
Brasil desperdiça 
trégua dada pelo Fed 
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POLMUICA ESTADAD. COM BS/BLOGS PC LIM A-DO-ESTADAD! 

STF pode dar a resposta: 
quem ganha R$ 10 mi e 
quem ganha R$ 20 mi? 

bservadores de larga visão no Congresso cha- 
mam a atenção para o que interessa na maio- 

ria formada no STF contra o orçamento secre- 
to: cla não impedirá a concessão de emendas 

em troca de votos, o consagrado toma lá, dá cá, mas 

mudará a lógica do atual sistema de sustentação de 

Jair Bolsonaro. Como ocorria no passado, os recur- 

sos devem voltar a ser liberados pelos ministérios, o 

que facilitará a identificação dos beneficiados e com 
quanto. Segundo o líder de um grande partido na Cá- 
mara, o governo terá de explicar o motivo de dar 
emendas de R$ 10 milhões para uns e de R$ 20 mi- 

lhões para outros. Como se sabe: ciúme, intriga e res- 

sentimento destroem qualquer relacionamento. 

e RECIBO, A derrota no Supre- 
mo levou governistas a intensi- 
ficarem articulações para a vo- 
tação da PEC dos Precatórios 
na Câmara. Tudo para evitar a 
pecha de capitulação ao STF. 

e ACENDEU À LUZ. Defensores 

do Conselho Nacional do Mi- 
nistério Publico (CNMP) que 
trabalham contra a PEC-5 es- 
tão preocupados com a possi- 
vel entrada de Jaime Miranda 

noórgão pela vaga do Ministé- 

rio Público Militar (MPM). 

& DE... A leitura é de que, uma 
vez no CNMP, Miranda, con- 

forme seu perfil, atuará como 
contrapeso na frágil balança 
do órgão, hoje inclinada pela 
demonstração de que even- 
tuais excessos e erros de procu- 
radores não ficarão impunes. 

o... ALERTA, Miranda é visto co- 
mo simpático ao “lavajatis- 
mo”, e o Congresso não gosta 
disso. À PEC-s ainda pulsa. 

» 05 AMIGOS DO PT. Cuba, Vene- 
zuela e agora Nicarágua... Ano- 
tado PT saudando as “eleições 
nicaraguenses” como “grande 
manifestação popular e demo- 
crática” reforça o sentimento 
na terceira via de que Lula terá 
dificuldade em explicar na 
campanha que conceito estra- 
nho de democracia é esse em 
que vale prender os adversá- 
rios nas ruas e até nas eleições. 

» DE CPI... Senadores da CPI da 
Covid estarão hoje, 10, em São 
Paulo para entregar o relatório 
final da comissão a procurado- 
res do Ministério Público é 

conversar sobre detalhes da in- 
vestigação em Brasilia com ve- 
readores da Câmara Munici- 
pal, onde esta instalada a CPI 
da Prevent Senior. 

«PARA CPI. “Vamos entregar 
aos vereadores uma base para 
que eles não tenham que come- 
car do zero, mas sim com meio 
caminho andado”, disse Simo- 

ne Tebet (MDB-MB). 

Coluna do 

SINAIS 
PARTICULARES 

por Klgheor Sales 

Jair Bolsonaro, 
presidente da Republica 

PRONTO, FALEM e VESTIV A CAMISA. No auge dos 
ataques de Bolsonaro às insti- 
tuições, um logotipo chegou 
aser criado para a tag “Ffecha- 
docomBolsonaro”. Ele, po- 
rém, agora estará fechado com 
o Centrão ao ingressar no PL, 

DOLUMA DO ESTADÃO 

e LEMBRA? Bolsonaro já tentou 
se desvencilhar de Valdemar 

Costa Neto, dirigente da sigla. 
Em 2018, enquanto negociava 
possível chapa com o então se- 
nador Magno Malta, disse, em 
video: “Qual partido não tem 
gente com problema?” 

Alessandro Vieira 
Senador (Cidadania-SE) 

Márcio França 
Ex-governador de São Paulo 

“DO Supremo honrou o Constitui- 
ção. Às emendas do relator são 

ilegais. O orçamento secreto foi 
suspenso. Parabéns paro cado 

cidadão que se mobilizou.” 

Pessebisto (à dir.) está gravon- 

do seu próprio reality. No estilo 

show de colouros, "O Político” 
escolhera um potencial novo 
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Os padrões de 
Bolsonaro e Lira 

Não existe verba disponível para o presidente da 
República comprar apoio político, ainda mais de forma 
velada. Dinheiro público é para servir à população 

liminar da ministra Rosa 

Weber, do Supremo Tribu- 
nal Federal (STF), suspen- 

dendo a execução dos re- 
cursos oriundos das emen- 

das do relator relativas ao orçamento 
de 2021, incomodou - e muito - o Cen- 

trão. A cada novo capítulo dessa histó- 
ria acintosamente constrangedora, fi- 
caevidente como a prática afeta os in- 
teresses do Executivo federal e de par- 
te considerável do Legislativo. Mesmo 
depois de descoberta a manobra, go- 
verno e parlamentares não querem ab- 
dicar dela. 

O presidente da Câmara, Arthur Li- 
ra (PP-AL), considerou que não era su- 
ficiente manifestar-se nos autos das 
três ações que questionam a constitu- 
cionalidade do mecanismo envolven- 
do as emendas de relator. Na segunda- 
feira passada, Arthur Lira foi pessoal- 
mente até o Supremo para tentar expli- 
car como pode ser legal um repasse de 
verbas públicas orientado por critérios 
é finalidades não transparentes. O cará- 
ter secreto da prática é tal que foi preci- 
so uma investigação do Estado para re- 
velar que as tais emendas de relator es- 
tavam sendo usadas para comprar 

Resta o bico, falta 
o dinheiro 

Sem emprego, milhões tentam sobreviver com qualquer 

trabalho, sem carteira, sem garantias 

e com ganhos em baixa 

om 25,4 milhões de pessoas 
ganhando a vida sem um pa- 
trão, a categoria dos traba- 
Ihadores por conta própria 
chegouaumrecordeno tri- 

mestre móvel encerrado em agosto. Es- 
se contingente foi 18,1% maior que o de 
umano antes, com acréscimo de 3,9 mi- 
lhões de trabalhadores. Para os mais oti- 
mistas, esses dados podem sinalizar 
um surto de empreendedorismo. Mui- 
tos brasileiros podem ter descoberto, 
de fato, uma vocação empreendedora. 
Se essa vocação for cultivada, o Pais se- 
rá beneficiado. Mas, para muitos ou- 
tros, possivelmente para a maioria, es- 
se tipo de ocupação pode ter sido sim- 
plesmente um remédio improvisado, e 
muito inseguro, contra o desemprego 
devastador, como indica um estudo fei- 
to pela consultoria Idados. Estiveram 

desempregados nesses três meses 13,7 
milhões de pessoas, 13,2% da popula- 
ção economicamente ativa. 

Para conhecer detalhes sobre esse 
trabalhador, a consultoria comparou 
informações do segundo trimestre de 
2019, anterior à pandemia, e do segun- 
do deste ano. O trabalho por conta pró- 
pria, geralmente informal e com baixa 
remuneração, foi aquele com expan- 
são mais sensivel nesse intervalo de 

dois anos. 
Esse grupo, correspondente a 28,2% 

da população ocupada no trimestre de 
abrila junho de 2021, é formado princi- 
palmente por trabalhadores pouco qua- 
lificados, mas inclui pessoas com for- 

mação superior. Também essas foram 
atingidas economicamente pela onda 
de covid-19, agravada pelo desgoverno 

do presidente Jair Bolsonaro. O estudo 
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apoio político. 
Aexplicitar a esquisitice dostempos 

atuais, o presidente do STF, ministro 

Luiz Fux, aceitou receber o presidente 
da Câmara. Eram as vésperas do início 
da sessão virtual extraordinária do ple- 
nário do STF convocada para apreciar 
a liminar da ministra Rosa Weber, Ain- 
da está para ser explicado como uma 
conversa privada entre os presidentes 
da Câmara e do Supremo pode ser um 
âmbito propício para tratar do princi- 
pio constitucional da publicidade no 
uso do dinheiro público. 

Mas a história do orçamento secre- 
to não envolve apenas a Câmara dos 
Deputados e Arthur Lira. O presidente 
da República é também parteinteressa- 
danos efeitos da distribuição de verbas 
públicas por meio das emendas de rela- 
tor. Na segunda-feira, em entrevista à 
Rádio Jovem Pan Curitiba, Jair Bolso- 

naro criticou a decisão da ministra Ro- 
sa Weber. “Não foi justa”, disse. 

Em seguida, Jair Bolsonaro expôs, 
sem nenhum pudor, o cerne do esque- 
ma ilegal que ficou conhecido como or- 
camento secreto. “Dizer que nós esta- 
mos barganhando... Como eu posso 
barganhar se quem é o dono da caneta é 
o relator, o parlamentar?”, questionou. 
“O parlamentar é quem sabe onde pre- 
cisa de recursos”, afirmou. 

Afalta de transparência e impessoa- 
lidade do esquema revelado pelo Esta- 
do reside precisamente neste ponto. 
Recursos públicos, previstos na lei orça- 
mentária para o Executivo, estão sendo 
destinados por um parlamentar para fi- 
nalidades indicadas de forma não tranis- 
parente por outros parlamentares, co- 
mo forma de obter apoio político. 

foi bascado na Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) Conti- 
nua, do IBGE. 

Além de abalar o mercado de traba- 
lho, a pandemia piorou a condição de 
quem vive por conta própria, isto é, de 
quem depende de um bico. No intervalo 
escolhido como referência para o estu- 
do, 2 milhões se juntaram ao contingen- 
te com ganho mensal de até 1 salário 
minimo. Além disso, parte dos trabalha- 
dores já ocupados dessa forma perdeu 
rendimento. Houve precarização maior 
de um tipo de trabalho ja mais precário 
do que aquele com carteira assinada, se- 
gundo Ana Tereza Pires, pesquisadora 
da Idados, citada no Estado. 

O estudo permite uma visão mais 
clara, e mais dramática, dos estragos 
ocorridos no mercado nacional de tra- 
balho nos últimos dois anos. Mostra 
mais nitidamente a importância do bi- 
co, isto é, da solução precária, e com 
frequência improvisada, encontrada 
por milhões de pessoas diante da im- 
possibilidade de um emprego em condi 
ções decentes. Muitos nem esse bico 
encontraram. 

Milhões, com ou sem bico, foram in- 
capazes, desde o fim de 2020, de garan- 
tir a comida e outros itens necessários 
as famílias. Dependentes de ajuda, mut- 
tas dessas familias continuam insegu- 
ras quanto às suas condições de sobre- 
vivência em 2022, Já prejudicados pe- 
las condições de trabalho, esses brasi- 

SERGIO MALGUEIRO MORETR A 

Oficialmente, parece ser o Executi- 
vo que está decidindo o destino dos 
recursos públicos. Mas isso é apenas a 
fachada. Na prática, o governo federal 
vem transformando verba destinada a 
investimentos públicos em moeda de 
troca para compra de apoio político. 
Em vez de administrar de forma crite- 
riosa os recursos públicos — tarefa pe- 
la qual responde política e juridica- 
mente -, o presidente da República 
transfere ao parlamentar (que aceitou 
lhe dar apoio) o poder de decisão so- 
bre essas verbas. “O parlamentar é 
quem sabe onde precisa de recursos”, 
disse Jair Bolsonaro. Não precisava 
ser tão explicito. 

É lamentável que a Presidência da 
República tenha tão pouco apreço pe- 
lo modo como são gastos os recursos 
do contribuinte. Jair Bolsonaro ignora 
a Constituição e os mais básicos prin- 
cípios orçamentários, dando a enten- 
der que nada disso tem importância. 
Com desenvolta irresponsabilidade, 
parece responder atudo com um cate- 
górico “e dai?”. 

Cabe ao Supremo lembrar que, num 
Estado Democrático de Direito, os re- 
cursos públicos devem ser destinados 
com transparência e por critérios im- 
pessoais. Não existe verba disponível 
para o presidente da República com- 
prar apoio político, ainda mais de for- 
ma velada. Dinheiro público tem uma 
única finalidade: servir à população. Se 
está sendo usado para “convencer” par- 
lamentaresa votar de determinada ma- 
neira, há um grave problema, mesmo 
que Bolsonaro e Lira achem que está 
tudo certo. Os padrões da Constitui- 
ção são um pouco mais rigorosos.e 

leiros têm sido pressionados por uma 
inflação acelerada, com taxa acumula- 
da de 10,25% nos 12 meses até setem- 
bro. As perspectivas de evolução dos 
preços no próximo ano têm piorado, 
em grande parte pelo comportamento 
do presidente da República, empenha- 
do em atender às demandas de seus 
aliados no Parlamento, 

Assim como o desemprego, a infla- 
ção brasileira supera com muita folga 
os padrões da maioria dos paises desen- 
volvidos e emergentes. Nos 38 paises 
da Organização para Cooperação e De- 
senvolvimento Econômico (OCDE), a 
desocupação média em agosto ficou 
em 6%. Nos 12 meses até setembro a 
inflação média atingiu 4,6%. No perio- 
do terminado em agosto a taxa havia 
sido de 4,326. A onda inflacionária é glo- 
bal, mas os números brasileiros são 

bem piores, em grande parte por causa 
das instabilidades geradas no Palácio 
do Planalto. 

Com o baixo crescimento econômi- 
co previsto para os próximos anos — 13% 
em 2022 e cerca de 2% nos dois seguin- 
tes —, q desemprego deverá cair deva- 
gar e dificilmente estará abaixo de 115% 
em 2026, segundo estimativa recente 
de técnicos da Fundação Getúlio Var- 
gas (FGV). As perspectivas poderão 
melhorar, é fácil concluir, com mudan- 
ça na Presidência da República. Mas o 
sucessor, em 2023, terá de administrar 
um péssimo legado. 



mM O ESTADO DES. 

ESPAÇO ABERTO 

A mentira 

PAULO 

dos velhacos 

José Nêumanne 

agar dívidas não é 
o hábito preferen- 
cial de gestores pú- 
blicos brasileiros. 
Quando uma obra 

dita pública derruba uma pro- 
priedade alheia, o Executivo 
recorre a uma aliança secreta 
com outro Poder, o Judiciá- 

rio, para adiar por decênios a 
indenização devida. Mas até 
a leniência de juízes e tribu- 
nais finda e o pagamento tor- 
na-se obrigatório. E o preca- 
tório. Na velha política, tais 

débitos terminam contados 
em bilhões. 

Na “nova política”, emer- 
giu das sombras da mais he- 
dionda tirania das Américas a 
do chileno Pinochet. Paulo 
Guedes, economista soit-di- 
sant liberal, garimpou em nos- 
sas contas públicas duas sai- 
das para o aparente impasse. 
Diante da fatura de R$ 90 bi- 
lhões a serem pagos a credo- 
res acumulados por decênios, 
ele vislumbrou uma porta de 
saida no arrombamento do te- 
to dos gastos, construído no 
meio governo Temer para de- 
ter a cupidez dos gastões de 
caraminguás na república da 
gastança. O ex-ministro da Fa- 
zenda Mailson da Nóbrega en- 
gendrou a metáfora perfeita 

em entrevista para o blog do 
Néumanne no portal do Esta- 
dão: o teto é o oposto, uma 
âncora. E, ao abandoná-lo, o 

ministro da Economia do des- 
governo Bolsonaro a lançou 
ao mar. À situação é esta: à 

economia brasileira atual- 
mente é uma nau à deriva e 
não tem mais como aportar. 
O mercado ficou “nervosi- 
nho” na ironia grosseira do 
chefão-geral da república dos 
insanos. 

O professor Pardal do neo- 
fascismo militarista abordou 
almas gêmeas na Câmara dos 
Deputados tupiniquim, ao se 
livrar de Rodrigo Maia, substi- 
tuido por Arthur Lira na presi- 
dência da Mesa; e incorporou 
o cinismo sem vergonha nem 
piedade de um egresso da 
mesma gestão que criou o dis- 
pensadoteto de gastos, Ricar- 
do Barros. Ministro da Saúde 
de Temer, esse montador de 

cifrões superpostos instalou 
um sistema próprio de picare- 
tagem na pasta. Sua obra máxi- 
ma foi comprar por R$ 20 mi- 
lhões jamais devolvidos remé- 
dios de doenças raras nunca 
entregues. Flagrado por um 
servidor e seu irmão deputa- 
do, ambos bolsonaristas, Luis 
e Luis Ricardo Miranda, ouvi- 

a Serviço 

Bolsonaro compra 

votos de pobres com 
dinheiro público e 
não paga o que deve 
a credores que 

pagam impostos 

dos na Comissão Parlamen- 

tar de Inquérito da Covid no 
Senado, enfrentou seus acusa- 

dores com a audácia de quem 
nada teme porque muito sabe 
de quem interessa. E criou 
com precisão penetrante a si- 
tuação que seu associado Gue- 
des definiria como “devo, não 

pago, porque preciso gastar”, 
Deu, então, a segunda razão 
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de jogar ao mar o teto que era 
ancora e virouasa. O Bolsa Fa- 
miília deixou 5,3 milhões de fa- 
milias miseráveis do Brasilao 
relento. Essas famílias, Sua 

Excelência sabe muito bem, 
têm fome feroz e votam com 
o estômago. Danem-se os pa- 
gadores de impostos, Estados 
e municipios, aos quais O go- 
verno não pagará para poder 
inventar uma esmola chama- 
da de “Auxílio Brasil”, assu- 
mindo a natureza irrefutável 
de nossa república da mendi- 
cância militante. 

Os bilhões do “calote infi- 
nito”, inventado pela releitu- 
ra do relator da PEC dos Pre- 
catórios, Hugo Motta, produ- 
zirão a felicidade de usuários 
dos Fundos Partidário e Elei- 
toral, que poderão pagar com 
apoio irrestrito verbas sem fis- 
calização da democracia se- 
creta, cujos simbolos são os 
caranguejos da Lagoa do Mun- 
dau. Afinal, estes vivem na la- 

ma para não ser vislumbrados 
pelas lanternas dos agentes 
da lei, tratados como inimi- 
gos. A ministra Rosa Weber 
tentou restaurar a natureza 

transparente da democracia, 
ausente nos manguezais infec- 
tos, mas os próprios colegas 
do Supremo Tribunal Federal 
acolhem os queixumes dos 
profissionais da democracia 
onde a lei nunca impera, fa- 
sendo de conta que não enten- 
dem o que o acadêmico Joa- 
quim Falcão definiu com a lá- 
mina de uma adaga afiada: “O 
que está em jogo neste episó- 
dio é a ambição sem compe- 
tência da Câmara para censu- 
rar o Brasil”. 

Pois é. Para quem pensa 
que a Câmara se resume a Li- 

ra e Barros, é o caso de lem- 

brar que, dos 312 votos obti- 
dos contra a Constituição e 
acima do regimento da Casa, 
muitos se fingem de oposição 
ou, como está na moda, de ter- 
ceira via. Tucanos votaram co- 

mo urubus seguindo as or- 
dens de Aécio Neves, que des- 
respeita a memória do avô, 
Tancredo, e Leite, que em na- 
da lembra Simon. Os brizolis- 
tas do PDT mandaram às fa- 

vas seu presidenciável de oca- 
sião, Ciro Gomes. E os socia- 

listas do Capibaribe não têm 
reverências a prestar a Mi- 
guel Arraes nem a Eduardo 
Campos. 

Na semana em que isso se 
passa, meusamigos, meus ini- 

migos, como registrou o poe- 
ta Manuel Bandeira, nossa Ma- 

rinha de Guerra completa um 
legado de 111 anos. No Natal 
de 1910, 0 capitão de mar € 

guerra Marques da Rocha, car- 
cereiro de marujos sobrevi- 
ventes da vitoriosa Revolta da 
Chibata, foi acusado por João 
Pessoa, promotor militar, pe- 
la morte de encarcerados por 
asfixia numa cela sem janela 
da Fortaleza de São José na 
Nha das Cobras, na Baia da 
Guanabara. Mas foi absolvi- 

do, promovido e convidado a 
jantar com o presidente, Ma- 
rechal Hermes, no Palácio do 
Catete. Hoje, um projeto defi- 
nindo João Cândido como he- 
rói nacional, aprovado pelo 
Senado, é combatido com bra- 
vura inédita pelos nossos 
guerreiros do cisne branco na 
Câmara de Lira e Barros. Are- 

pública da mentira também é 
o valhacouto dos covardes. € 

+ORMALISTA, POETA E ESCRITOR 

O governo Bolsonaro vai de mal 
a pior. Agora, a poucos dias da 
realização do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), o Ins- 
tituto Nacional de Estudos e Pes- 
quisas Educacionais Anísio Tei- 
xeira (Inep), um dos órgãos 
mais importantes do Ministério 
da Educação, sofreuuma deban- 
dada: 34 servidores pediram exo- 
neração e dispensa coletiva, por 
não concordarem coma direção 
de Danilo Dupas (o quarto presi- 
dente do Inep em trés anos), 
que, deacordocomos demissio- 
nários, faz um desmonte no ór- 
gão e toma decisões sem base 
emcritériostécnicos. Eacarado 
govemo Bolsonaro, que já pas- 
sou pela mesma situação no Mi- 
mistério da Economia, no Meio 

Ambiente, no Instituto Nacio- 

nal de Pesquisas Espaciais (In- 
pe), na Cultura, etc. 

Paulo Panossian 

paulopanassiandihormail.com 

&ão Carlos 

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

Os bons se vão 
Mesmo sendo cu antipetista, te- 
nho de plagiar Lula; “Nunca an- 
tes na história deste país” houve 
algo como a debandada no Inep 
às vésperas do Enem ou cientis- 
tas renunciando à condecora- 
ção por mérito. É muita gente 
boa não querendo associar a sua 
capacidade e sucesso ao atual go- 
verno ou presidente da Repúbli- 
ca, um pária internacional e na- 

cional. Parabéns a todos os que 
ajudam a trazer luz ao nosso 
país, e meus pêsames para um 
tal “Posto Ipiranga”. 

Maria Carmen Del Bel Tunes 

carmen. cunesiiyahoo com br 

Americana 

Servidores inúteis 
Nas vésperas da realização dó 
Enem, 34 servidores do Inep que 
ocupam cargos de coordenação 
e, por lógica, são fundamentais 
para a realização do complexo 
exame pediram exoneração. 
Mas o Ministério da Educação 
afirmou que as datas estão man- 
tidas e que nada será afetado, Se 
é assim, O ministério poderia 

economizar uma grana legal, em 
tempo de orçamento curto, ex- 
tinguindo esses cargos inúteis. 

Abel Pires Rodrigues 

abeliiknn.com.br 

Rio de Janeiro 

Apósmuitastentativasdeacerto 
com vários partidos, vez que o 
seu Aliança pelo Brasil não reu- 
niu o número de assinaturas ne- 
cessárias para formalizar sua si- 
gla no Tribunal Superior Eleito- 
ral, opresidente Bolsonaroesco- 
lheu o Partido Liberal (PL), sua 
nonafiliaçãoem 30anos desofri- 
velemediocre vida pública, para 
se lançar à reeleição em 2022. O 
presidente nacional e “dono” do 
PL é o notório Valdemar Costa 

Neto, um dos personagens cen- 
trais do escândalo do mensalão, 

em 2005, entre outros malfeitos 
aolongo de sua longa carreira po- 
lítica. Com efeito, Bolsonaro e 

Costa Neto fazem jus um ão ou- 
tro, como tampa e panela, pé e 
chinelo, nada e coisa nenhuma. 

J. 5. Decol 

decoljstbgmail.com 

São Paulo 

Par perfeito: Jair BolsonaroeVal- 
demar Costa Neto, o Boy, dono 
do PL. Há mais tempo eles de- 
viam ter se entendido, porque 
sãoalmas gêmeas. O Boy renun- 
ciou ao mandato de deputado e 
foi presonoescândalodomensa- 
lão, mesmo assim continua um 
lider político. Liderados costu- 
mam pensar e agir como seu li- 
der, portanto espero que Bolso- 
naro tenha o mesmo destino de 
Costa Neto: renúncia e prisão. 

José Carlos de Castro Rios 

castroriosjosecariosivgmail.com 

São Paulo 

Sobre a matéria Após antncio de 
reabertura, cresce procura de voos 
para os Estados Unidos (g/n, 
A16), considerando a situação 
da pandemia nos dois países, 
não seria o caso de inverter as 
restrições: o Brasil é que deveria 

fechar suas fronteiras para cida- 
dãos americanos? 

Marco à. Santos de Morais Leme 

msslemeithotmail. com 

A vacinação ajuda muito, mas 
ainda não é a bala de prata que 
liquida a pandemia de covid-19. 
Vejamos o caso da Alemanha, 
por exemplo. O país alcança mú- 
mero recorde de infecções des- 
de o início da pandemia, apesar 
de o número de mortes ser oito 
vezes menor. Está claro que as 
vacinas não impedem a trans- 
missão, só diminuem a chance 

de desenvolver a forma grave da 
doença. É quanto à possibilida- 
de de estas infecções mais bran- 
das deixarem efeitos colaterais e 
sequelas? E o que virá após as 
aglomerações liberadas no final 
do ano é no carnaval? Infeliz- 
mente, estas fazem parte dalon- 
ga lista de perguntas cujas res- 
postas só o tempo trará. 

«Jorge Alberto Nurkim 

jorge-nurkingigmail.com 

São Paulo 
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GARANTIA 

CONSULTE 
CONDIÇÕES GOM.BRIOFERTAS 

Imagens meramente dusárativas. 1. Tiggo 3% versão Pro, cor sófeia, anoimodelo 2021/2022, Preço promocional de lançamento a partir de AS D07-0,00 à vigia, 1.0, Taxa (PM = Entrada de Bio [RS 85.392, 00) e saldo em 12 parcelas mensais de R$ E d44ç23, com simulação de taxa de Ph am. 
[Rá toe TiS 00 e saldo em 1% parcelas mensaes de R$ 2523.%6, com simulação de tava de És aum. n EM aa farta de Cadasiro de AS 2.300,00 jnciusa na parcela), valor dotal financiado de AS 13507110 (Banco Financedma Álfa 548), & Tiogo 7 1.5 TAS, anomodedo MB /SOZA por R$ 148960, [0 
(Banco Financeira Ala S/A). 4. Tiggoo & TKS, anoímodelo 2027/2022, por AS 197:840,00 à vista, Valor milido para cores metalizadas é perolizadas. 4.1. Taxa 4 = Entrada de Srs (R$ 158.942,00) 0 saldo em 12 parcelas mensais de AS 3.583,95, tom simulação de taxa de am. e Di aa Tania 

sequimirs condições, cumulativamente: 1º Serio acefos na troca no valor da Tabela Fape 05 veiculos que estiverem com seu documento úmico de transterência = DAT = no meme do comprador do seiouto O km su em nome de parentes de 1º grau ipals, filhos e cônjuge), desde que comprovado 

furto etou avarias. 4º) Enquadramento do veiculo nas condições acima por laudo de vistoria czulelar pericial, com aprovação do veículo, sem restrição, em empresa de vistoria indicada pela Concessionária 021 Motors. 6º) Chase reserma em perfeitas condições de uso, Manual dá Proprietário 

nã iróca dos enodelos em estogue dá comcesmorária. Consulte 2 tabela dos modelos elegiveis em aca do motors com bevofertas. 6. EPVA 2027 total grádis. 7, Documentação grádis. Consulte condições mes concessionárias autorizadas. Condição exchusiva pára à Rede de Concessionárias CADA 
mensais de AS 1.287,76 sé 05 meses é mais 1 prestação residual de abé AE 43196, [Mb (50% do valor do bem. Taria de Cadastro de R$ 2.300,00 e ouso de Registro de Contrato à depender do Estado. Exemplo: preço saperido = Tiago 3X Pro, 21/22, entrada de R$ 53.586,00 [D0%%), valor 
linanciantento. 8.2, Tigas SK 1.5 TES, anoimodelo DOM DIZ, por R$ 1958000 à vista. tahor válido para cores melalizadas à porólizadas du financiado com à Financeira Alta nas seguintes condições: errada mininia de R$ 687.805 00 (50%), parcelas mensais de AS 1.578,71 alé 45 meses é 
financiado de R$ 67:005,00 + AS 2900/00 de Tarifa) e saldo residaaa de AS 54.990,00 [difo do valor do bem). O valor das 35 parcelas será de R$ TOLOS DO x 002243 = R$ 1.576,M. Primeira prestação fa com vencimento para 30 dias do bechamento do Fanciimento. 8X Tiggo 7 1.5 TES, 
RE 59.596,00 (40% do valor do bem). Tarifa de Cadastro de R$ 2-200,00 e custo de Megistro de Contrato a depender do Estado. Exemplo: preço sugerido — Tiggo 7 1.5 TKS, 21/22, emirada de R$ T4,495,00 (50%), valor Tnamciado lodal de R$ 196.100,48 quador financiado de AS 74.405,00 
RE 187.000,D0 & vista, Pafor válndo para cores metalizadas e parofizadas ou financiado com a Financeira ÁUta nas seguintes condições: entrada meámiena de R$ 98./255.00 (5064), parcelas mensais de RS 2.257,68 aló meses & mais | prestação residinas de abé R$ Tolo DO [40 do valor do bem). 
RS 78.406,00 (40% do vetor do bem). D valor das 35 parcelas será de R$ 101.205,00 x QU2220 = R$ 2.257,56. Primeira prestação fica com vencimento para O dias do fechamento do Mnancigmento. Condições de financiamentos sujeitas à análica e aprovação de crédito, bam como demais 
Asgochary (Asgortação dos Concessionários CADA Chery), com ssstetência a vidros, aestelância 24 horas & caro reserva, válido para ds modelos Tiago 2, Tingo SK, Tiggo 7, Tiggo E, frrico 5, Arizo & e Tiggo 3X gatomálico ou mami, todas 25 cores diaponivera, O km, aro/modato 201 2020"2or, 

da apólice por meto da endogso, segundo ps condições tarifárias vigentes na data do cálculo, Ag diaposações aqui reterédas são uma breve decorição do produba. As coberturas dos prodelos, sarviçõe 6 emclughes estão eapecdicadas mas respectivas cléssulas contrabasta, Processo SUSEP 

cepa o PliPasep com alíquota de 1,55% [zero virgula sessenta 6 cinco por conto) o a Codins com aliquota de-4% [quatro por cento). Consulta condições de cobertura na concessionária, Todos com perfil unsco em todo o Brasa, emeato para 0 Estado do Rão da Jançiro, que possui as condições 

a, derizo 6, Tiggo SE, Tegoo Ta Tiggo 8 = Preço calculado no Sisiema da ARa [E om o desconto comercial + desconto da HSM, relativo so búnies a ser cobrado da Concessapnária). Condições do financiamento sujefias a análice e agperoeção de crio q mhemeta condições do prodio viganhos 

fans é versõos nas comcessionarias autorizadas Ps condições podem ser nlhoradas a quisbgaes momento, son préxio aviso, em tunção da mudanças do mercado. As promoções comstanões deste animo não ado curmglsiivas emire 4 nom com manhasma qubra promoção qua vier a sor 
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e 06% qu Tanta de Cadastro de AS 2 HMM IM) inclusa mea pareolaf, valor total financiado de R$ VIMGo2 84 (danço Financesa Alfa S/A). 2. Téggo SA 15 TES, anotmodelo MORE, por R$ 135,840,05 à vista. falor valido para cores metalizados e perolizadas. 2.1. Taxa 0% = Entrada de Bia 
à vista. Valor malido para cores metalizados e perolizadas. 2.1, Taxa (84 = Entrada de 80% (RS VEM 192/00) e saldo em 12 parcelas mensais de R$ 2.745,66, com semulação de taxa de 6 am n 0% qa, Tanita de Cadastro de R$ 2.300,00 [inchusa na parcela), vabor total financiado dio R$ 154.139,55 
do Cadastro de HS 2 MM (MH) (inclusa na parcela), valor fntal financiado de RS 207 258,45 (Banco Financeira Álfa S/Ap 5. Campanha Tabela Fipe válida para ps modelos: 1 km CADA Chery pronta-entrega quão é válida para veiculos do lista/encomenda, PO nu venda diretal, se reunirem as 
o parentesco por mein de documentação oficol. 2”) Garantia de fábrica ativa,  Angistra de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela fabricante, Veiculos de anoímadelo 2017 a H06M, com quilometragem lrsstada a 12,000 km por ano, sem registro de sinistro, queixa de rogbo e 
tcerbidicado de garanta devidamente preencêndo com as revisões realizadas dentro do prizo determinado pela fabricante nos lisrmos do Manel do Proprictário. 6 O veiculo dee estar era perfeitos condições de uso, sem necessidade de repáró e troca de peças. Campanha válida somente 

Chery DZ Motors E. Ciente 10% CADA Chery: 01 Tiggo 4X versão Pro, cor sálida, anúimudelo MZ 1/202Z. Preço promecinnal de bnganenão a partir de R$ VU7 SS DO à vista, ou Eimancizds com a Finamoeira Alia nás seguintes condições entrada minima de R$ 59.095 00 (50%, parcelas 
financiado total de R$ 142.200,96 (valor financiado de Rã 50.996,00 + AS 2500/00 de Tarila) é caldo rissidiaal de RS 43.790,00 [4 do valor do bem. D valor das 45 parcolas sórã de AS 66.205,00» 0 NG2s? = R$287,00. Primeira prestação fa com vencimendo para 30 dias do fechamento da 
mais À prestação residnal de é AE 54.906,00 [dito do valor do bem). Tarifa de Cadasiro de R$ 2.301,00 & custo de Aegisiro de Contrato à depender do Estado. Exemplo: preço sogerido = Tiggo 5X 1.5 THE, 1/22, entrada de R$ 67:095,00 (50), valor financiado total de R$ 174.152,50 jualor 
anoimadeto 2021/2022, por R$ 148.090,00 à vista. Valor válido para cores metalizados é perolizadas ou fnansiado com a Financeira Alla nas seguintes condições: entrada minima de AS 74.405,00 (50%), parcelas messais de R$ 1.722,51 alé 35 meses é mas 1 prestação residual de abé 
+ AS 2900/00 de Tarifa) e saldo residual de R$ 59.596,00 po do valor do bem). O valor des 25 parcelas gerá de AS 76.795,00 x 0224 = R$ 1.722,51. Primeira prestação fica com vencimento para 3) dias do fechamento do Tinanciamento. 8.4. Tiago À TXS, smirmmadelo 2071/2022, por 
Tarifa de Cadastro de AS 2.900,00 e custo de Registro de Contrato a depender do Estado. Exemplo: preço sugerido — Tiggo & TES, 21/22, emirada de RS 98.525,00 [50%%), valor financiado total de RS 250.47306 [valor linanciado de AS 56.005,00 + R$ 2.900,00 de Tarifa) à eabdo residual de 
condições do produto vigenias na data da contratação. O custo efetivo intal, as taxas E Ds encargos podem variar em bunção da entrada e do prezo, Condição exclusiva para a Rede de Concessionárias CADA Chery DX] Motora. & Seguro compleio CADA Chery, com prêmio de seguro pago pela 
D'saguro será garanto pela flta Seguradora, & boda O proceseo deverá ser realizado pelo comedor de seguros indicado pefa concessionária. Será obsarrada a classe de búnua a que 0 segurado fer direito. Qualquer altaração desesáda pelo sequeado ementa ará processada após a emisçõo 
1541410044 6/2004-B1. À acoltação do seguro estará cujeda à análico do riso O ragisiro deste Plano na SUGEP não implica, por parte da Autarquia, incesiimo va recomendação & sua comercialização. O segurado cetá ciente, comorme Lai nº 127412012, de que incide sobre vs prémios de 
abalso: para os veleaios comercializados no Estado do io da Janesro, havará um desconão na tanta oferecida pela Alfa composto pela soma de um desconto comercial aerescido do valor do bônus pago pelas Concesstonárias, Assim, 06 preços para 08 clientes sardo Tiggo 2, Teppo JE, Armizo 
na data da contratação, Essas condições não são válidas para venda direta, troca de veiculos usados de brota, tênis, locadoras, leilios e soguradoras e veiculos recuperados de segurados. Condição eoclusíra para à fede de Concessionárias 021 Motors. Consalto domats modelos, coros, 
vetculada no mesmo peripdio. À CADA Chery está em comiormidade com o Programa do Gomtrode de Poluição do Ár por Vefeulos Automotores = PROGONVE. Promoções válidas até 17/11/2021 ou enquanto derarem os estoques, flais informações: we dê imotors com briofartas, 
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Moral da história 

Paulo Delgado 

Brasil se acostu- 
mou com a ideia 

de que opinião 
pessoal de politi- 
co, juiz, procura- 

dor, policial e gente influente 
faz parte dos tribunais e das ins- 
tituições. Das leis não há muito 
a saudar, dos costumes, cada 

umescolha os sentimentos pa- 
ra se arrepender. À lei de um 
dia, com objetivo específico, é 
enxurrada para criação do cida- 
dão dócil ou revoltado, distan- 

te do individuo sereno, com 
força para exigir que o social 
prevaleça sobre o individual, 

De repente alguém parece 
acordar acordando o outro. É 
que, se algo é feito no lugar 
errado, resta um poder cuidar 
da responsabilidade do outro 
poder. A Constituição é um 
peixe fora d'água servindo de 
intermediário ao arbitrio das 
instituições, citada como li- 
ção de autoajuda para autori- 
dade em torre de marfim. 
Crua realidade de um sistema 
políticoe jurídico que finge fa- 
zer a coisa certa para enfren- 
tar como justa a vida falsa das 
instituições, imersas num es- 
tatismo sufocante, sem cons- 
ciência do subterrâneo em 

que afunda a sociedade. 
O efeito do chicote precisa 

arrefecer. O poder está se auto- 
preservando sem dar chance à 
sociedade de interromper o ci- 
clo do inamistoso, frio, enrola- 

Economia 

dor, O opaco como norma, O 
impulso do pensamento se ma- 
nifesta deformado, corretivo, 

tendente ao pior aspecto da do- 
minação. O egoismo se alastra, 
os jovens estão perdidos, a po- 
breza aumenta, a riqueza se iso- 
la, o preconceito assume for- 
masofisticada. A sociedade pa- 
ra a massa — não de massa — 
manipula a tragédia do dia tes- 
tando a emoção impotente da 
massa. O matagal quer se fazer 
de bosque. 

O Parlamento anda insone 
e sem perspectivas de ajudar o 
Pais a esperar pela manhã. A 
emenda suja ofende o pobre 
quando usa o sim do oposicio- 
nismo governista para azedar 
o não insuficiente da oposição. 
As diferenças são psicológicas 
e servem para manter a evidên- 
cia de que o corredor do meio 
do plenário não separa mais as 
distinções, Um lado transita 
para o outrousandoa pobreza, 
a economia, a grosseria, a pai- 
xão, a quente ou a frio, como 

massa de manobra. Quer auto- 
nomia para ser subordinado 
do Executivo, com sua cota de 
poder intacta para entupir pre- 
feito de trator, asfalto, esgoto, 
executando o Orçamento com 
iniquidade. 

Quando o político não refle- 
te mais a sua origem, se ajeita 
comovalor de troca na domina- 
ção geral a que se adaptou, 

Toda experiência que as ins- 

IMERTHER SANTAMMESTADÃO 
RA al 

Gasolina sobe e preço máximo encosta 
em R$ 8; botijão chega a R$ 140 

Levantamento da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis tem 
como referência a semana de 31 de outubro a 6 
de novembro, Preço médio do diesel também 
subiu 2,45% no periodo. é 

9.492 
Interações 

O poder está se 
autopreservando sem 
dar chance à sociedade 
de interromper o ciclo 

do inamistoso, frio, 
enrolador, o opaco 
como norma 

tituições acumularam está 
sendo desmentida, partidos 
em seus interesses locais. Pa- 

ralisia alheamento, nemo pra- 
zer do humor se pratica, com 
receio de atrapalhar o cortejo 
do funeral dos sonhos que 
avança. 

Ninguém dispõe de liberda- 
de quando faz tudo em provei- 
to próprio e o direito à satisfa- 
ção é mais forte do que a inibi- 
ção da vontade. Quanto mais é 
alcançado, mais insatisfatório 
tudo fica. Movendo num tem- 

po livre a insônia tira tudo do 
sujeito etudo lhe parece dema- 
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siado pouco, Sendo massa ou 
distinção, o prazer é nada te- 
mer, indiferente ao eleitor e 
seu poder de interpretação. 

Se os Três Poderes abolis- 
sem imediatamente suas redes 
de televisão e só fosse possível 
reconhecer a autoridade pela 
voz ao telefone, o truque pelo 
qual estamos sendo governa- 
dos certamente não devolveria 
aos ouvidos a admiração, mas 
poupariacolhar de tanta gente 
feia. Pelo timbre, ao menos po- 
deriamos supor a beleza de al- 
gumasvozes, O desejo de pare- 
cer pomposo influente e a ex- 
pressão infantil e agressiva de 
seres orgulhosos de sua defi- 
ciência cultural revelam noite 
mal dormida, cheia de pesade- 
los próprios, Não se parece em 
nada com a expressão que 
acompanha o fim do sono e a 
novidade do amanhecer. 

A beleza da manhã começa 
fraca e hesitante como a espe- 
rança parece sombria e ignora- 
da. Mas é mesmo neste tom de 
luz pouco vistoso que repousa 
o brilho da alvorada. Seria bom 
conhecer o que levou Theodor 
Adorno a escrever Minima Mo- 
ral e entender por que a Ingla- 
terra se salvou e a França, so- 
berba e indulgente, foi facil- 
mente dominada pela conver- 
sa fiada quea desonrou. A men- 
tira, aqui, tem pernas longas, 
mas a capacidade subjetiva da 
felicidade ainda não morreu de- 

finitivamente entre nós, 
Quando a oposição começa 

também a se servir da mentira 
para não ser eliminada é que o 
oculto da dominação estã es- 
cancarado. Ou você não acredi- 

ta de forma algumano que não 
quer ou você entrega os pon- 
tos e parte para explicações 
grandiloquentes. E o jeito que 
a politica tem se comportado, 
inventando jogos para sobrevi- 
ver, oque explica o estrondoso 
sucesso do fracasso do gover- 
no, Acreditar na mentira que 
fala não é dizer a verdade. 

Emaranhado, o blefe brasi- 
leiro está no emaranhado, na 

chocante transparência de tu- 
do, na simplicidade como se 
oculta a verdade. 

O alvo do indivíduo insaciá- 
vel na sociedade atual é o de- 
sempenho inútil para o coleti- 
vo. Por isso a fúria na maneira 

de agir sem entrave ou estorvo, 
Todos os obstáculos cairam pa- 
raos desagradáveis e os desini- 
bidos. À ordem é desembocar 
em algum lugar. O engodo do 
inconformado como a forma 

espetacular de expressar seu 
conformismo. 

O grito de Ciro e o rigor de 
Rosa contra a prerrogativa se- 
creta de um poder são verso de 
Baudelaire: avalanche, você 

nãovaime levar na sua queda! e 
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E-APÉ 
LOFT ;. 

de desconto 

Você nunca viu nada assim no 

mercado: é a chance do ano 

para comprar seu apé! 

Uma seleção de apartamentos em 

diversos bairros da cidade com até 

30% de desconto. 

Quer ver mais apês com 

desconto? Acesse 

ou aponte a 

câmera do seu 
celular para o 
OR Code. 
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Poderes 
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Leia as reportagens 
da série sobre o 

orçamento secreto 
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barra orçamento secreto e pode 
gerar crise com governo e Congresso 

Maioria da Corte confirma decisão de Rosa Weber de vetar emendas do relator; Cármen 

vê “cooptação de apoio” pelo Executivo; governistas apontam “ativismo político” do Judiciário 

LAURIBERTO POMPEU 
BRASÍLIA 

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu ontem, por 
maioria de votos, manter syus- 

pensos os repasses de emen- 
das de relator a deputados e 
senadores. Ao ratificar o despa- 
cho da ministra Rosa Weber, 
proibindo essas transferên- 
cias, a Corte abriu caminho pa- 
ra por fim a um esquema, cria- 

do no Palácio do Planalto, que 
possibilita apoio ao governo 
no Congresso, com distribui- 
ção de verbas a redutos eleito- 

rais de parlamentares aliados 
do presidente Jair Bolsonaro. 
A prática foi revelada pelo Es- 
tadão e ficou conhecida como 
orçamento secreto. 

O julgamento desencadeou 
uma nova crise entre o Supre- 
mo, O governo e o Congresso. 
Apoiadores de Bolsonaro vi- 
ram interferência indevida no 

Legislativo e integrantes da 
oposição começaram a reco- 
lher assinaturas, no inicio da 
noite, para pedir abertura de 
uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPT),a fim de inves- 
tigar as transferências de di- 
nheiro por meio do orçamento 
secreto, principalmente às vês- 
perasde votações importantes. 

“A decisão do STF sobre as 
emendas de relator é mais 
uma expressão do ativismo po- 
litico do Poder Judiciário. Har- 
monia entre os Poderes?” iro- 

nizou nas redes sociais o lider 

Corte se une num sonoro 

do governo na Câmara, Ricar- 
do Barros (Progressistas-PR). 
O relator-geral do Orçamento 
de 2022, deputado Hugo Leal 
(PSD-RJ), disse que os parla- 
mentares não deveriam se 
“acovardar” diante da decisão. 
“Orçamento quem vota, quem 
discute, somos nós”, afirmou 

ele, pregando uma reação, 
Em um voto contundente, a 

ministra do STF Carmen Lú- 
cia criticou a maneira como as 
emendas têm sido aplicadas 
nogoverno Bolsonaro. “A utili- 
zação de emendas orçamentá- 
rias como forma de cooptação 
de apoio político pelo Poder 
Executivo, além de afrontar o 

principio da igualdade, na me- 
dida em que privilegia certos 
congressistas em detrimento 
de outros, põe em risco o siste- 
ma democrático mesmo”, afir- 
mou a magistrada na sessão do 
plenário virtual, plataforma na 
qual os ministros depositam 
seus votos à distância. 
Desde maio, uma série de re- 

portagens do Estadão vem 
mostrando como os recursos 
da União têm sido distribui- 
dos por meio das emendas de 
relator do Orçamento, que le- 
vamarubrica RP 9, aum grupo 
seleto de parlamentares. Tra- 
ta-se da nova fisionomia da po- 
lítica do “toma la, dá ca” usada 
por Bolsonaro em troca de 
apoio no Congresso. 

LIBERAÇÃO. O governoliberou 
R$ 1,2 bilhão do orçamento se- 
creto, por exemplo, para garan- 
tir a aprovação da Proposta de 

“não! à absurda emenda 

e m vez de dividir, a re- 
(E | jeição ao orçamento 
“+ secreto, vulgo “trato- 
raço” acabou poruniro Supre- 
mo Tribunal Federal num so- 
noro “não a essa prática malig- 
naencapoio à decisão liminar 
daministra Rosa Weber de sus- 

pender os repasses e exigir al- 
goinerente às boas práticas pú- 
blicas: transparência. 
Até o código do talorçamen- 

tosecreto, para definir as emen- 
das de relator, tem um quê de 
suspeito. RP9º! E foi o Estadão 
que jogou luzes em tudo isso 
comuma sequênciade reporta- 
gens sobre um conluio da cúpu- 
la do Congresso, do Centrão e 
do Planalto para criar e gerir 
uma máquina de despejar di- 
nheiro público no interesse de 
parlamentares amigos. 

“A utilização de 
emendas 
prçamentári 
as como 

forma de 
cooptação de apoio 
político pelo Poder 
Executivo, além de 

afrontar o princípio da 
igualdade, na medida 

em que privilegia certos 
congressistas em 
detrimento de outros, 
põe em risco o sistema 
democrático mesmo.” 
Cármen Lúcia Ministra do 

Supremo Tribunal Federal 

“Tenho para 
mim que o mo- 
delo vigente 

“de execução 
* financeira e 

orçamentária das despe- 
sas decorrentes de emen- 
das do relator viola o 
princípio republicano e 
transgride os postula- 
dos informadores do re- 
gime de transparência 
no uso dos recursos fi- 
nanceiros do Estado.” 
Rosa Weber Relatora do caso 
no Supremo 

Emenda à Constituição (PEC) 
dos precatórios em primeiro 
turno na Câmara, como mos- 
trou o Estadão. Além de rom- 
per o teto de gastos públicos, a 
medida permite por de pé o pa- 

Os valores são de R$ 16 bi- 
lhões numano, R$1,2 bilhão às 

vésperas da votação da PEC 
dos Precatórios, milhões dis- 

farçados para pais, irmãos e 
amigos que são prefeitos. Sc os 
valores sãoaltos, a transparên- 
cia é zero, Quem recebe, co- 

mo, onde, por quê? 
Rosa Weber suspendeu os 

pagamentos eexigiunomes, va- 
lores, destinação. E, por mais 
que o presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), tenha ido 
ao gabinete do presidente do 
STF,Luiz Fux, não adiantou na- 

da. “Não dei uma palavra, me 
limitei a ouvir”, disse Fux ao 

Estadão. E, claro, cada minis- 
tro vota como bem entende. 

Foram 6 votos a zero até on- 
tem no plenário virrual, que 

gamento de R$ 400 mensais 
do Auxílio Brasil, programa 
que vai substituir o Bolsa Fami- 
liae com o qual Bolsonaro pre- 
tende disputar a reeleição. 

Lider do Centrão, o presi- 
dente da Câmara, Arthur Lira 
(Progressistas-AL), chegou a 
ir ao Supremo, anteontem, pa- 
ra conversar com o presidente 
do STF, Luiz Fux, na tentativa 

de derrubar a liminar de Rosa 
Weber, mas não conseguiu. Na 
prática, a decisão do Supremo 
pode ter impacto no poder de 
fogo do Centrão para atrair 
aliados. O esquema também 
ganhou o apelido de “tratora- 
ço” por envolver a compra su- 
perfaturada de tratores e equi- 
pamentos agricolas. 

TRANSPARÊNCIA. Na sexta-fei- 
ra, Rosa Weber havia determi- 
nado a suspensão imediata da 
distribuição de emendas RP 9 
até o fim de 2021, Somente nes- 
te ano, os valores destinados a 
esta modalidade somam R$ 

18,5 bilhões. Rosa também pe- 
diu que o governo dê “ampla 
publicidade” aos ofícios enca- 
minhados por parlamentares, 
em 2020 neste ano, para alo- 
cação dos recursos. Para isso, 

exigiua publicação de todos os 
pedidos “em plataforma cen- 
tralizada de acesso público”, 

“Causa perplexidade a des- 
coberta de que parcela signifi- 
cativa do orçamento da União 
Federal esteja sendo ofertada 
agrupo de parlamentares, me- 
diante distribuição arbitrária 
entabulada entre coalizões po- 

não inclui votosoraise, portan- 
to debates, mas com esse pla- 

car afasta-se um dos temores 
de Fux:o empate, já que o sena- 
dor Davi Alcolumbre boicota à 
sabatina de André Mendonça 
para uma vaga no STF eo ple- 
nário está com dez votos, um 

número par. 
Curiosidade: Alcolumbre é 

favorecido pelo orçamento se- 
cretoe, em vez de usar as emen- 

das no seu Estado, o Amapá, 
usou paraa compra detratores 

no... Paraná. 
Nada do que é público pode 

sersecreto. Em sua liminar, Ro- 
sa Weber considerou “violado 

o princípio republicano” pelos 
“comportamentos institucio- 
nais incompatíveis com os 
principios da publicidade e da 

líticas, para que tais congressis- 
tas utilizem recursos públicos 
conforme seus interesses pes- 
soais sem aobservância de cri- 

térios objetivos”, escreveu Ro- 
sa, em decisão de 49 páginas. 
Ate a conclusão desta edi- 

ção, o placar de votos no julga- 
mento estava em 6 a 1a favor 

da suspensão dos repasses do 
orçamento secreto. Luis Ro- 
berto Barroso, Edson Fachin, 

Cârmen Lúcia, Ricardo Lewan- 

dowski e Alexandre de Moraes 
votaram para manter a decisão 
de Rosa Weber. Gilmar Men- 
des foi o único a divergir até 
agora. Ele encaminhou voto a 
favor da liberação das emen- 
das de relator até que o mérito 
da questão seja julgado, sob o 
argumento de que esses valo- 
res são destinados a atendi- 

mento social, como constru- 
ção de hospitais. 

MANOBRA. Parlamentares dis- 
cutem uma manobra para man- 
ter o controle sobre o cofre do 
Executivo. Uma das alternati- 
vas é turbinar outro tipo de re- 
passe, as chamadas emendas 
de comissão. “A questão é se 
eles terão fólego para usar ou- 
tros tipos de emenda ainda 
pouco transparentes. O custo 
de fazer isso ficou muito alto 
com a decisão do STF”, disse 
Beatriz Rey, doutora em Ciên- 
cia Política, “O bloqueio do 
STF à espúria compra de apoio 
político pode mudar a relação 
entre a Presidência e a Câma- 
ra”, afirmou a advogada Eloisa 
Machado, da FGV Direito SP. e 

impessoalidade e com a trans- 
parência no uso dos recursos 
financeiros do Estado”. 
É a favor desses argumen- 

tos que o Supremo está votan- 
do, E não adianta o Congres- 
so gritar contra a “ingerência 
do Judiciário no Legislativo e 
no Executivo”, até porque o 
STE não agiu por impulso pró- 
prio, apenas reagiu a uma pro- 
vocação do PSOL. De quebra, 
está em consonância com a 
opinião pública. 

Dúvida: e a tentativa de um 
“meio-termo”, liberando paga- 
mento dos recursos, mas exigin- 
do transparência sobre o uso? 
O único à votar assim, até ago- 
ra, foi Gilmar Mendes. € 

COMENTARISTA DA RÁDIO ELDORADO, DA RÁDIO 
HORMAL [PE] E DO GLOBONEWS EM PAUTA 
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Superior Tribunal de Justiça 

STJ aten de Flávio e anula decisões 
de 1º instância sobre 'rachadinhas' 
Ministros da Quinta 

Turma da Corte 

entendem que medidas 
tomadas pelo juiz da 
27º Vara Criminal do 

Rio não têm validade 

A Quinta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) aten- 

deu ontem a um pedido apre- 
sentado pela defesa do sena- 

dor Flávio Bolsonaro (Patrio- 
ta-RJ) para anular a investiga- 

cãodas “rachadinhas” - esque- 
made desvio de salários de ser- 

vidores — no gabinete do filho 
mais velho do presidente Jair 

Bolsonaro, quando ele era de- 
putado estadual no Rio, 

Os ministros analisaram um 

recursocontra a d [ma Ci são di 1)- 

legiado que negou, em março, 
pedidos para anular todas as 

medidas do juiz Flávio Itabaia- 

na, da 27.2 Vara Criminal do 

Rio, que conduziu o inquérito 

na primeira instância. O julga- 
mento foi retomado após um 
pedido de vista (mais tempo 
para análise) do ministro João 
Otávio de Noronha, 

Desde junho do ano passa 
do, quando o Tribunal de Justi- 
ca do Rio transferiu o caso pa 
ra a segunda instância, o STJ 
vem analisando uma série de 
desdobramentos da decisão. 

Até o momento, a Quinta Tur 

ma já anulou a quebra de sigilo 

do senador, por considerar 
que a decisão que autorizou a 

devassa não foi devidamente 
fundamentada, e manteve o 

compartilhamento de dados 
do Conselho de Controle de 

Atividades Financeiras (Coaf) 
como Ministério Público, pon- 

to de partida do inquérito. 

"MANDATOS CRUZADOS". No u!- 

gamento de ontem, O colegia- 

do bateu o martelo sobre a im- 
possibilidade de aproveita 

mento das provas colhidas me- 
diante autorização do juiz de 

primeira instância. À análise 

| Cronologia 

Denúncia foi oferecida 

em novembro de 2020 

o Dezembro de 2018 

A investigação sobre “rachadi- 
nhas” é aberta após o “Esta- 

dão” revelar relatório do Coaf 

que apontava movimentações 

financeiras “atípicas” de Fa- 
bricio Queiroz, ex-assessor de 

Flávio Bolsonaro. 

& Novembro de 2020 

Ministério Público do Rio de- 

toi influenciada pelo sinal ver- 
de dado pelo Supremo Tribu- 

nal Federal (STF) para validar 
a tese dos “mandatos Crua 

dos”, Usada pela defesa do se- 
nador, ela prevé que um politi 

co pode manter o foro prívile- 
giado do cargo antigo após as- 

sumir um novo posto que dê 
direito à prerrogativa. 

Noronha abriu a divergên- 

mio Professor Emérito 

nuncia Flávio por peculato, 
lavagem de dinheiro e organi- 
zação criminosa. 

& Fevereiro de 2021 

STJ anula as quebras de sigi- 

los bancário e fiscal de Flávio 

no âmbito das investigações 

do caso das “rachadinhas”, 

é Agosto 2021 

Ministro João Otávio de Noro- 

nha, do STJ, determina a sus- 

pensão da investigação con- 

tra Flávio, Queiroz e outros 15 

investigados. 

ciaemrelação ao relator Jesui- 
no Rissato. Reynaldo Soares 

da Fonseca, Ribeiro Dantas e 

Joel Tlan Paciornik também vo- 

taram para anular todas as me- 

didas da primeira instância. 

Em seuvoto, Noronha disse 

que a condução das medidas 

cautelares preparatórias foi 
“temerária” e “despida de apa- 

rência de regularidade”. “Se o 

Troféu Guerreiro da Educação 

| POLÍTICA 

magistrado de primeiro grau 
Eta absolutamente INCOMPpe 

tente para o deferimento das 
medidas cautelares investigati 

vas em desfavor do paciente, 
não hã como se sustentaravia 

bilidade da ratificação dessas 

medidas pelo Tribunal de Justi 
ça do Rio de Janeiro, ja que são 
manifestamente nulas.” 

DENÚNCIA. Fláviofoi denuncia 
do por peculato, organização 
criminosa e lavagem de dinhei 
ro pelo Ministério Público do 
Rio, que oacusa de desviar sala 
rios de funcionários durante 

os mandatos como deputado 
estadual. O processo, noentan- 
to, estã parado pelos efeitos da 
decisão da Justiça fluminense, 

que garantiu foro ao senador e 
transferiu a investigação para 

a segunda instância. 
Os advogados do senador 

usaram a decisão para contes- 
tara validade das apurações fei- 

tas até então, enquanto o MP 
do Rio tenta nova versão da de- 

núncia que deixou de fora pro- 
vas anuladas pela Justiça, in- 

cluindo quebras de sigilo ban- 
cário e fiscal dos investigados. 

Defensor de Flávio, o advo- 

gado Rodrigo Roca disse que a 

decisão acompanhou posição 
doSTFe jurisprudênciado pró- 

prio &TJ. “Tenho o chamado 

caso dasrachadinhas como va 

zio, resolvido e com justiça." 6 

Ruy Mesquita 

É 2020/2021 estaão me 
Reconhecendo quem trabalha diuturnamente para o aprimoramento da Educação em nosso Pais, 

o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE e o jornal O Estado de S. Paulo - Estadão têm 

a honra de anunciar Raul Cutait e Sônia Guimarães como os grandes vencedores do 
Prêmio Professor Emérito - Troféu Guerreiro da Educação Ruy Mesquita 
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A entrega será feita na manhã de hoje, no Teatro CIEE, 

no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo/SP. 
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Eleições 2022 

Moro ingressa 
na política 
partidária e quer 
ampliar marca 
anticorrupção 
Ex-juiz da Lava Jato 
assina filiação hoje 
ao Podemos e deve 

citar temas associados 
ao slogan “um Brasil 
justo para todos” 

LUIZ VASSALLO 

Em mais um sinal de que pre- 
tende disputar a Presidência 
em 2022, 0 ex-ministro da Jus- 
tiça Sérgio Moro vai ampliar o 
foco de seu discurso para além 
do combate à corrupção já du- 
rante o ato de sua filiação ao 
Podemos, hoje, em Brasilia. Te- 
mas relacionados a áreas co- 
mo economia, inclusão social 

esustentabilidade estarão pre- 
sentes em sua fala preparada 
para o evento, Contratada pe- 
lo Podemos, uma equipe de 
marketing está à disposição do 
ex-juiz -o convite de filiaçãojá 
citava o slogan “construir um 
Brasil justo para todos”. 

Para o ato de filiação, no 
Centro de Convenções Ulys- 
ses Guimarães, Moro devetra: 
tar a corrupção como a raiz de 
problemas estruturais do País. 
Porém, também vai esboçar o 
que pensa sobre economia, O 
ex-ministro tem mantido con- 
versas iniciais com economis- 
tas, como o ex-presidente do 

Banco Central Persio Aridae o 
ex-governador do Espírito San- 
to Paulo Hartung. 

A imterlocutores do partido, 

Moro tem dito que a justiça so- 

cial está entre suas preocupa- 
ções. Em reuniões com a equi- 
pe que trabalha em sua futura 
campanha, afirmou que medi- 
das para o combate à fome, por 
exemplo, são prioridade. Sem 
mencionar adversários políti- 
cos, O discurso vai tecer criti- 

cas à herança do petismo e do 
bolsonarismo, como foi anteci- 
pado pelo jornal O Globo e con- 
firmado pelo Estadão. 

IMAGEM. Moro tem sido amlia- 

do, quase que em tempo inte- 
gral, pela empresa IVs Inteli- 
gência em Comunicação, do 
marqueteiro Fernando Vieira, 
que recebeu R$ 396 mil do Po- 

demos somente em 2021 - ano 

emquea legenda já recebeu R$ 
10 milhões do Fundo Partidá- 

Pré-campanha 
Com marqueteiro, o ex-juiz 
busca construir imagem de 

'pré-candidato' e motes de 
campanha ao Planalto 

rio, O QG da campanha, por 
enquanto, fica em uma sala co- 
mercial da empresa na zona 
sul de São Paulo, mas, confor- 
me a eleição se aproximar, vai 
se mudar para um imóvel 
maior, alugado pela legenda, 

Até as vésperas do evento de 
filiação de Moro, à equipe pre- 
parava videos de divulgação 
do pré-candidato. Em uma das 
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Moro já recebe orientações de equipe de marketing do Podemos 

imagens filmadas, Moro apare- 
ce discursando enquanto anda 
em direção à câmera, As peças 
de divulgação também vão ser 
veiculadas em um canal dedica- 
do ao ex-juiz no YouTube. 

'SLOGAN'. Faz parte danovaro- 
tina de Moro ouvir atentamen- 
te da equipe de Vieira orienta- 
ções a respeito de como deve 
ser sua comunicação com o pú- 
blico, Com o auxílio do mar- 
queteiro, o ex-juiz também 
tem buscado construir uma 
imagem de “pré-candidato” e 
motes de campanha para o Pa- 
lácio do Planalto. Foi de uma 
entrevista com O ex-juiz que 
Vieira arrancou o slogan: “um 
Brasil justo para todos”, 
Nomomento em que Moro dis- 

se estas palavras, Vieira rabis- 

cou a frase em letras garrafais 
e a circulou em uma folha de 
papel. O ex-ministro se referia 
a políticas de inclusão social 
quando acabou proferindo o 
que, depois, viria a se tornar 
seu mote como pré-candidato. 
Vieira também tem buscado 
entender se a imagem de Moro 
atende aos anseios dos eleito- 
res. À agência realizou pesqui- 

Bancada do PDT age 
para Ciro retomar 
pré-candidatura 

Após o anúncio da suspen- 
são da pré-candidatura de 
Ciro Gomes ao Planalto, 
deputados do PDT que vota- 
ram à favor da PEC dos pre- 
catórios decidiram mudar 

de posição no 2.º turno da 
votação, marcado para on- 
tem. Lider da sigla na Câma- 
ra, Wolney Queiroz (PE) 

disse nas redes sociais que 
o PDT orientaria, agora, O 

voto contra o texto, “em 

nome da preservação da 
unidade partidária”. 

A Executiva Nacional da 

legenda reuniu ontem as 
bancadas da Câmara e do 

Senado para tratar da PEC. 
Ciro não participou, mas a 
expectativa de aliados é de 
que ele retome a pré-candi- 
datura. “Ele fez uma sus- 

pensão, foi uma maneira de 
demonstrar divergência, e 
isso está superado”, afir- 
mou o presidente do PDT, 
Carlos Lupi. & LauRiBERTO POMPEU 
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sas internas que traziam diver- 
sas perguntas aos entrevista- 
dos sobre temas que vão da 
imagem ideal dos candidatos 
às propostas que devem ser 
consideradas mais importan- 
tes. Para todas estas questões, 

é feita uma comparação entre 
o que o eleitorado em geral 
pensacoqueo apoiador decla- 
rado do exjuiz da Operação 
Lava Jato responde. 

'POVÃO'. Em uma das ques- 
tões, o eleitor é indagado sobre 
a escolha entre um presidente 
que gera empregos e outro que 
distribui renda. Em outra, se o 
Brasil é um país injusto por ter 
juros altos. Também ha per- 
guntas sobrea religião, aorien- 
tação sexual ea estrutura fami- 
liar do candidato. Uma das per- 
guntas diz respeito ao político 
ser, ou não, do “povão”. 

Até mesmo nas conversas 
das quais Moro tem participa- 
do com economistas e poten- 
ciais aliados em sua campa- 
nha, Vieira esteve presente. Ex- 
periente no marketing politi- 
co, o auxiliar já prestou servi- 
ços a partidos como PSDB, 
PDT, PHS - desde 2018, incor- 

poradoao Podemos - co PL de 
Valdemar Costa Neto, destino 

do presidente Jair Bolsonaro 
para disputar a reeleição. 

A convite da presidente do 
Podemos, a deputada Renata 
Abreu (SP3, Vieira presta servi- 
ço ao partido hã mais de uma 
década, desde quando a legen- 
da ainda se chamava PTN, e ti- 

nha o slogan da vassourinha 
que varria a corrupção. 

MOVIMENTO. Moro também 
tem atuado nos bastidores pa- 
ra formar um grupo político 
próprio que dê sustentação à 
sua potencial candidatura ao 
Planalto. O ex-juiz procura in- 
terlocução em várias frentes 
para se destacar no congestio- 
nado campo da terceira via. 
Ele tenta arregimentar apoio 
nas bases “lavajatistas”, inclu- 

indo grupos como o Vem Pra 
Rua co MBL, é 

NA WEB 

Presidenciáveis ja dão contornos 
à pré-camparnha 
ammavestadao.com.brigimonitor ZUZ2 

Morre Iris Rezende, ex- 

OBITUÁRIO 

lris Rezende 
1833 - 2021 

ROBERETO CASTRVESTADAO Hates? 
ig 

O ex-governador de Goiás e 
ex-prefeito de Gotânia Iris Re- 
zende morreu na madrugada 
deontem, aos 87 anos. Ele esta- 
va internado desde agosto no 
Hospital Vila Nova Star, em 
São Paulo, por causa de um Aci- 
dente Vascular Cerebral 
(AVC). Coma presença de cen- 
tenas de pessoas, entre familia- 
res, amigos e admiradores, o 

velório foi realizado no Pala- 
ciodas Esmeraldas, sede do go- 

vemo do Estado. O sepulta- 
mento foi no Cemitério Santa- 

na, em Goiânia, no início da 
noite de ontem. 

senador e ex-governador de Goiás 
No dia 6 de agosto, Iris Re- 

zende foi submetido a uma ci- 
rurgiano Instituto de Neurolo- 
gia de Goiâniaapós ser consta- 
tado um quadro de AVC he- 
morrágico. Em seguida, ficou 
internado na Unidade de Tera- 

pia Intensiva (UTI). Ele che- 
gou a ser extubado, quatro 
dias depois, após apresentar 
umamelhora. No fim de sema- 

na passado, sua mulher, a ex- 
deputada federal Iris de Araú- 
jo, afirmou que Rezende, com 
pneumonia, havia sido intuba- 
do novamente. 

Nascido em Cristianópolis 

(GO), Rezende era formado 
em Direito, Iniciou na carreira 
política aos 16 anos, filiado en- 
tão ao Partido Trabalhista Bra- 
sileiro (PTB). Foi vereador, 

prefeito, deputado estadual, 
governador por dois manda- 
tos, senador da República, mi- 
nistro da Agricultura (governo 
José Sarnev) e da Justiça (go- 
verno Fernando Henrique Car- 
doso). O último cargo político 
foi de prefeito de Goiânia, en- 
tre 2016 e 2020, pelo MDB. 

LUTO. O governador de Goias, 
Ronaldo Caiado (DEM), la- 

mentoua morte de Iris Rezen- 

de e decretou luto de sete dias 
no Estado. Em uma série de 

mensagens no Twitter, Caiado 
lembrou a influência do ex-go- 
vernador em sua própria traje- 
tória política. 

“Eu passei a ouvi-lo com 
muita frequência. Foi político 
por mais de 60 anos sem per- 
der sua capacidade de ouvir e 
de interagir com o povo”, afir- 
mou Caiado. “Iris foi referên- 

cia. Um homem que governa- 
va com ética, compromisso, co- 

rage.” (9 aMANDA CALAZANS e JÚNIOR 
MOREIRA BORDALO, ESPECIAIS PARA DESTADÃO 
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Pregão 

Governo do PR entrega uniforme 
rasgado em escolas cívico-militares 
Pais reclamam da má 
qualidade das roupas 

fornecidas aos alunos; 
MP apura suspeita de 
irregularidades em 
licitação de R$ 45,6 mi 

JULIA AFFONSO 
BRASÍLIA 

O governador do Paraná, Rati- 

nho Júnior (PSD), publicou 
nas redes sociais, semana pas- 
sada, um video sobre a entrega 
de 1.837 kits de uniformes para 
alunos de Umuarama, no inte- 

rior do Estado. Nas imagens, 
uma estudante aparece vesti- 
da com uma camiseta branca, 
fornecida pelo governo, des- 
costurada na altura da axila. 
O caso não é isolado. Pais de 

alunos de escolas civico-milita- 
res reclamam da má qualidade 
do uniforme fornecido pelo go- 
vero do Paraná. Na lista dos 

problemas apontados estão 
malha “transparente” e falta 

de tamanhos para as roupas. 
Ao Estadão, sob a condição 

de anonimato, a mãe de uma 

aluna de 12 anos, que frequen- 
ta o 7.º ano de um colégio em 
Curitiba, disse ter comprado 
regatas para a filha vestir por 
baixo do uniforme. “(Para) as 
meninas, acho que é descon- 
fortável”, afirmou a mãe. 

O Ministério Público para- 
naense abriu inquérito civil, 
em outubro, para investigar 
possiveis irregularidades na li- 
citação da Secretaria de Educa- 
ção para a compra do unifor- 
me, que custou R$ 45,6 mi- 

lhões. A 5.º Promotoria de Justi- 
ça de Proteção ao Patrimônio 
Público de Curitiba começou a 
apuração por suspeita de dire- 
cionamento — a Triunfo Co- 
mércio e Importação venceu 
ostréslotes licitados. Aempre- 
sa é controlada pelos mesmos 
sócios da Nilcatex Têxtil, já 
condenada pelo Cade por car- 
tel em licitação de uniforme, 
Um outra mãe publicou sua 

queixa no perfil do Sindicato 

BOVERHO PR 

Vídeo do governo paranaense mostra aluna com camiseta rasgada 

dos Trabalhadores em Educa- 
ção Pública do Paraná, em 
uma rede social. “É péssima a 
qualidade”, escreveu Aleh San- 

tos. “Da minha filha ficou pe- 
queno. À calça descosturou.” 

BANDEIRA. O modelo de ensi- 

no civico-militar no Paraná foi 

Eleições 2022 
PRÉVIAS PSDB 

12 de novembro 
12h 
Estadão promove debate 
entre os presidenciáveis 
do PSDB 

transmissão ao vivo  TVESTADÃOM O jestadão 6) Gestadão OD Gestadão 

anunciado em março para 197 

escolas da rede pública esta- 
dual. A gestão é compartilhada 
entre o diretor civil, que fica 
coma parte pedagógica, eo mi- 
litar, responsável por infraes- 
trutura, patrimônio, finanças, 
segurança e atividades. Esco- 
las civico-militares são uma 

POLÍTICA 

das bandeiras do Ministério da 
Educação do governo federal, 
de quem Ratinho Jr. é aliado. 

Esta é a primeira vez que O 
governo paranaense abre licita- 
ção para fornecer uniforme à 
rede estadual. Ântes das esco- 

las civico-militares, os pais 
comparavam as vestimentas. 

Oprocesso licitatório foi im- 
pugnado por concorrentes da 
Triunfo, que reclamaram das 
especificações técnicas, dos 
prazos e da exigência de com- 
provação de patrimônio de R$ 
milhões. “A exigência do capi- 
tal social minimo de 10% não 
interfere na competitividade 
das empresas, prevenindo pre- 
juizos maiores à administra- 
ção pública, em caso de inadim- 
plemento”,alegoua Secretaria 
de Educação do Paraná. 

'PADRÃO'. A Secretaria de Edu- 
cação do Paraná defendeu a li- 
citação. “O processo de com- 
pra dos uniformes seguiu to- 
dos os trâmites legais.” Segun- 
doa pasta, a malha das camise- 
tas está “dentro do padrão lici- 
tado”, “Em alguns locais, exis- 
tea falta de tamanhos grandes, 
mas já estã em andamento a 
aquisição." A Triunfo e a Nilca- 
tex não responderam. € 

NA ER 
Pssista no video ta entrego de 
unilarmes em Umuarama, no Paraná 
vruna es tada come leluniformepr 

PARTICIPANTES 

Arthur Virgílio 
Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 

[UFRJ] e diplomata de carreira formado pelo Instituto Rio Branco, 
onde participou de missões na Argentina [1976 e 1977), na Bolívia 
(1977) e na Venezuela (1977). Foi ministro-chefe da Secretaria-Geral 
da Presidência no governo Fernando Henrique Cardoso, deputado 
federal, senador e prefeito de Manaus. 

Realização: 

Eduardo Leite - GOVERNADOR DO RIO GRANDE DO SUL 
Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 
com curso de política pública da Universidade de Columbia, 
nos Estados Unidos. Foi vereador, prefeito de Pelotas e é atual 

govemador do Estado do Rio Grande do Sul - o mais jovem do Brasil, 
com 36 anos, e o primeiro a se assumir LGBT. 

João Doria - GOVERNADOR DESÃO PAULO | 
Jormalista e publicitário pela Fundação Armando Alvares Penteado 
(Faap), foi secretário municipal de Turismo de São Paulo, presidente 

Co da Paulisture é o atual govemador do Estado de São Paulo. 
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Crise política 

âmara do 
Chile aprova 
impeac 
de Pifiera 

Pela primeira vez em três décadas 
de democracia, deputados enviam 
processo ao Senado, onde presidente 
chileno e seus aliados têm maioria 

O presidente Sebastián Pihera 
sofreu ontem mais uma derro- 
tano Chile com aaprovação, na 
Câmara dos Deputados, de um 
processo de impeachment. Ago- 
ra, ele venta usar o que lhe resta 
de capital político para barrar o 
julgamento no Senado, Após 
um debate de mais dezo horas, 

o pedido foi adiante com 78 vo- 
tosa favor, 67 contra e 3absten- 

ÇÕES, 
Pihera é acusado de ligação 

coma venda da mineradora Do- 
minga, nas Ilhas Virgens, um pa- 
raiso fiscal, revelada no escân- 
dalo Pandora Papers. Com a 
aprovação do julgamento pelos 
deputados, o presidente é o pri- 
meiro a ser submetido ao pro- 
cesso de destituição nos 31 
anos de redemocratização no 
Chile. | 

Analistas acreditam que o im- 
peachment não tenha os 29 vo- 
tos necessários para passar pe- 
lo Senado -a oposição tem ape- 
nas 24 senadores, Mesmo as- 
sim, O impacto político para 
Pifiera e para os partidos con- 
servadores deve ser considerá- 

vel, No cenário eleitoral, o can- 
didato da coalizão governista 
aparece muito atrás nas pesqui- 
sas. À esquerda e a centro-es- 
querda estão divididas entre 
três candidatos, sendo que o 
melhor colocado é Gabriel Bo- 
ric;com cercade 30% das inten- 

ções de voto, 
Para o cientista político Fer- 

nando Garcia Naddaf, o impea- 
chment vem sendo usado co- 

mo pressão política tanto pelo 
governo, que “afirma se tratar 
de um processo para enfraque- 
cer as instituições”, quanto pe- 
la oposição, “que tenta grudar 
em Pifiera a imagem de corrup- 
ção”. Mas deve ter pouco im- 
pacto nas eleições presiden- 
ciais, marcadas para o próximo 
dia 21. 

VANTAGENS. Para vadvogado e 
diretor da Fundação Pacto So- 
cial, Alejandro Fernândez, Ex- 

candidato à Constituinte, é pre- 
ciso avaliar antes o que pede a 
população chilena. “Querem or- 
dem e estabilidade e esse tipo 
de ação mostra uma esquerda 
incapaz de assegurar governabi- 
lidade. Nesse contexto, a candi- 

datura do conservador José An- 

A crise no Chile, país 
que já foi comparado 

à Finlândia 
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Deputado de oposição Jaime Naranjo (C) comemora aprovação com membros de seu Partido Socialista 

tonio Kast pode ser beneficia- 
da.” 

Segundo psicólogos e analis- 
tas que escreveram sobre Pifie- 
ra, o presidente tinha o desejo 
deentrar paraahistóriacomo o 
melhor presidente do Chile de 
todos os tempos. À decisão his- 

tórica da Câmara, no entanto, 
praticamente enterra essa pos- 
sibilidade, 

Agora, o presidente — na reta 
final de seu segundo mandato, 
iniciado em março de 2018- es- 
tá proibido de sair do pais, ape- 
sar de poder continuar exercen- 
do suas funções até que a acusa- 
ção seja enviada ao Senado. 

Piliera, um rico empresário 
de 71 anos, foi o primeiro presi- 
dente de direita (2010-2014) 
após 20 anos de governos de es- 
querda desde a redemocratiza- 
ção no Chile. Atualmente, ele 
temarejeição de 79% doschile- 
nos, segundo pesquisas mais re- 
centes. 

A acusação constitucional, 
como é conhecido no Chile o 
recurso que busca a destituição 
do presidente, foi apresentada 
na primeira semana de outubro 
pela oposição. O debate na Cã- 
mara começou na manhã de se- 

Para entender 

81º Processo 
Em outubro de 2019, O presi- 

dente Sebastián Pifiera de- 
cretou estado de emergên- 
cia e autorizou o Exército e 
a polícia a reprimir os protes- 
tos em torno de questões 
sociais. Ele foi denunciado 

por violação dos direitos hu- 
manos € um processo de im- 
peachment foi protocolado 
na Câmara, mas não avan- 

çou ao Senado, 

gunda-feira, como deputado so- 
cialista Jaime Naranjo pedindo 
o fim da impunidade no Chile. 

Para Fernández, o processo 

“foi precipitado” e havia outras 
ferramentas para contornar as 
acusações. “Poderia ter sido for- 
mada uma CPle umavez finali- 

zada, poderiam ter decidido se 
era pertinente apresentar uma 
acusação constitucional”, 

Apublicação dos Pandora Pa- 
pers aumentou a pressão sobre 
Pifiera, um dos homens mais ri- 
cosdo Chile, que insiste em sua 

inocência e garante que abando- 
noua administração dasempre- 
sas em 2009, antes de assumir 
o primeiro mandato como pre- 
sidente, o que significa que ele 
não teve participação na venda 
da mineradora Dominga. 

De acordo com uma investi- 
gação dos meios de comunica- 
ção chilenos Ciper e LaBot, que 
integram as reportagens sobre 
os Pandora Papers, do Consór- 
cio Internacional de Jornalis- 
tas Investigativos (ICI), a mi- 
neradora Dominga foi vendida 
ao empresário Carlos Alberto 
Délano, amigo intimo de Pine- 

ra, por US$ 152 milhões em um 

negócio efetuado em parte nas 
Hhas Virgens Britânicas. 
O pagamento da operação de- 

veria ser feito em trés cotas € 
continha uma cláusula suspei- 
ta que condicionava o último 
pagamento ao “não estabeleci- 
mento de uma área de proteção 
ambiental sobrea área deopera- 
ções da mineradora, como dese- 
javam grupos ambientalistas”, 
Ogoverno de Pificra, segundo a 
investigação, acabou por não 
proteger a área da mina, o que 
significa que O terceiro paga- 
mento foi efetuado. é 

Processo pode debilitar ainda mais 

ENTREVISTA 

Pamela Figueroa 
Analista política e professora 

da Universidade do Chile 

e 

a» aprovação do proces- 
| | so de impeachment 
“+ do presidente Sebas- 
tián Pinera, na Câmara dos De- 

putados, enfraquece o líder 
conservador chileno e pode 
afetar as eleições presiden- 
ciais, marcadas para novem- 

bro. A aprovação no Senado é 
mais dificil de acontecer, mas 
o impacto político para Pihera 
eos partidos de direita do Chi- 
le é inevitável. É o que diz a 
analista política Pamela Figue- 
roa, professora na Universida- 

dedo Chile. A seguir, os princi- 
pais trechos da entrevista con- 
cedida por ela ao Estadão, 

Qual é o impacto do 
processo de impeachment 
para Piniera? 
Hã um impacto importante. 
No Chile, apesar de existir, es- 
se recurso (do impeachment) 

não se usa de forma recorren- 
te. E a primeira vez que uma 
acusação constitucional con- 
tra o presidente é aprovada na 
Câmara. Portanto, tem o im- 

pacto de limitar ainda mais a 
presidência de Pinera e de sua 
figura política em geral, 

Como fica a intenção 
de Pificra de tentar deixar 
uma marca na história do 
Chile? 
Piiiera, por sua personalidade, 
decidiu ser presidente por con- 
ta do legado que poderia dei- 
xar. Mas a verdade é que, em 

os conservadores 

seu segundo governo, ele não 
apenas perdeu apoio no Con- 
gresso, mas também da popu- 
lação e cometeu muitos erros. 
A avaliação de sua figura será 
bastante complexa. A acusa- 
ção constitucional tem duas 
questões: dos direitos huma- 
nos e sobre como ele expós a 
honra do pais, Isso o enfraque- 
ce muito. 

As eleições presidenciais 
de novembro podem ser 
afetadas pelo processo? 
Muito dificil dizer. Pela primei- 
ravezno Chile, as eleições pre- 

sidenciais estão abertas e difi- 
ceis de prever. As pesquisas re- 
centes têm sido pouco asserti- 
vas sobre o comportamento 
das pessoas eo nivel demudan- 
ças que o país viveu nos últi- 
mos dois anos torna muito di- 
ficil prever a situação. No en- 
tanto, uma coisa que já vemos 
é que o processo de impeach- 
ment pode debilitar ainda 
mais 0s conservadores, as for- 
ças políticas próximas ao go- 
verno. Por isso, partidos da 
coalizão de direita tentam se 
distanciar de Pihera, O FeRMaNDA 
SIMAS 
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SUVIV IR NA COP-26 
NA A Competitividade e 

sustentabilidade para 

alimentar o mundo 

16 e 17 de novembro, 

a partir das 9h 

Presenças confirmadas 

Informações 

ALMIR ARÁUJO EDEON VAZ FERREIRA EDUARDO DELGADO ASSAD e inscrições 

Diretor de Digital, Novos Diretor executivo do Movimento. Pesquisador da Embrapa 

Modelos de Negócios & Pro-Logistica de Mato Grosso e Agticultura Digital e especialista 

Excelência Comercial em presidente da Camara Temática em mudanças climaticas e 

Soluções para Agricultura de Infraestrutura e Logistica do agricultura 

da Basf América Latina Agronegócio do Ministério da 

Agricultura 

transmissão ao vivo 
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Assessora técnica da Comissão BASTOS FILHO Gerente técnico de 

Nacional de Logistica e secretário de Política Agricola Desenvolvimento Digital é (Glestadao 

Infraestrutura da Confederação do Ministério da Agricultura xarvio” Digital Farming - . 
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Geopolítica europeia 

Crise migratória criada por Lukashenko 
amplia tensão entre Polônia e Belarus 
União Europeia acusa 
regime belarusso de 

trazer imigrantes do 
Oriente Médio e 
incentivá-los a cruzar 

a fronteira com o bloco 

Fada Tia 

Aimigração é um tema sensível 
na União Europeia. Em 2015, 
umaonda derefugiados provo- 
cou tensão entre os países do 
bloco, Agora, um vizinho incó- 
modo vem tentando fabricar 
umanova crise, O regime de Be- 
larus, chefiado por Alexander 
Lukashenko, vem empilhando 
imigrantes na fronteira com a 
Polônia, segundo a UE, emreta- 

liação às sanções internacio- 
nais contra o governo autorita- 
rio do pais. 
Lukashenko vem hã algum 

tempo se agarrando ao poder. 
No ano passado, ele foi eleito 
para O SEXTO mandato em uma 

eleição de cartas marcadas - 
ele teve mais de 80% dos votos, 
O resultado provocou uma on- 
da de protestos, que foram re- 
primidos com violência. De- 
pois que a UE impôs sanções, 
Belarus dobrou a aposta e rea- 
giu com mais truculência. 
Em maio, o regime usouuma 

ameaça de bomba falsa para for- 
car o pouso em Minsk de um 
avião comercial que voava en- 
tre Atenas e Vilnius, na Lituá- 

nia, só para prender um dissi- 
dente a bordo. Em agosto, um 
opositor foi encontrado morto 
em Kiev, na Ucrânia, um assas- 

sinato que carrega as digitais 
do serviço secreto de Belarus. 

Durante os Jogos de Tóquio, 
vários atletas belarussos fugi- 
ram para o exílio depois de criti- 
car ogoverno- incluindo a velo- 
cista Krystsina Tsimanouskaya 
e a jogadora de basquete Yele- 
na Leuchanka, que passou 15 
dias na cadeia em outubro. 

NOVA TÁTICA. Recentemente, 
Lukashenko começou a experi- 
mentar uma nova tática geopo- 
lítica: importar imigrantes do 
Oriente Médio, despejá-los nas 
fronteiras da UE e incentivá- 
los a cruzar. Em agosto, a Iragi 
Airways anunciou vários voos 
diretos de cidades iraquianas 
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Soldados poloneses vigiam fronteira no vilarejo de Kuznica para impedir entrada de imigrantes 

para Minsk. Os refugiados, se- 
duzidos pelas promessas espa- 
lhadas nas redes sociais de uma 
nova vida na VE, pediram vis- 
tos belarussos em vários consu- 

lados. Na chegada à capital bela- 
russa, guardas armados os con- 

duziam até as fronteiras, pri- 
meiro com a Lituânia, depois 
com a Letônia e à Polônia. 

Ameaça 
Lider belarusso diz que 

aliada Rússia pode 
ser forçada a intervir 

em disputa 

Ontem, a UE acusou 

Lukashenko de “agir como um 
gangster”, em meio ao agrava- 
mento da crise humanitária. Se- 
gundo o governo polonês, en- 

tre 3 mile 4 mil pessoas foram 

colocadas em um acampamen- 
to improvisado perto do vilare- 
jo de Kuznica, 
Um porta-voz da Comissão 

Europeia disse ontem que era 
inaceitável que o governo de 
Lukashenko “usasse pessoas 
como peões políticos”. “Isso é 
parte da abordagem desumana 
e realmente do estilo gângster 
doregime de Lukashenko, men- 
tindo para as pessoas, abusan- 
do delas, enganando-as e tra- 
zendo-as para Belarus soba fal- 
sa promessa de uma entrada 
fácil na UE”, disse o porta-voz. 
O presidente da Polônia, An- 

drzej Duda, criticou o vizinho. 

Malala se casa no Reino Unido 

Malala Yousafzai, ativista pela educação de meninas e 
ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, se casou ontem aos 24 
anos em Birmingham, no Reino Unido, em uma cerimônia 
reservada. Malala postou fotos no Twitter de seu casamento 
com Asser Malik. Ela sobreviveu a três tiros disparados por 
um taleban no Paquistão quando tinha 15 anos, em 2012. & 

TENSÃO NA FRONTEIRA 

A Polônia alertou para a possibilidade de violência na 
Fronteira com Belarus 
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“O regime de Belarus está ata- 
cando a fronteira polonesa e a 
UE de uma maneira sem parale- 
lo. Estas são ações agressivas 
que devemos repelir, cumprin- 
do nossas obrigações como 
membro da UE.” 
O ministro do Interior da Ale- 

manha, Horst Seehofer, disse 

que os países da UE precisam 
se unir diante de uma “ameaça 
híbrida” representada pela “mi- 
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gração politicamente organiza- 
da”. “Os poloneses reagiram 
corretamente até agora”, disse 
Sechofer ao jornal alemão Bild, 
“Não podemos criticá-los por 
proteger as fronteiras externas 
da UE com os meios admissi- 
veis. Os poloneses estão pres- 
tando um serviço muito impor- 
tante para toda a Europa.” 
A Polônia enviou cerca de 1 

mil soldados para a fronteira, 

EUA 

criou uma zona militarizada 

com 3 quilômetros de exten- 
são, construiu uma cerca de 

arame farpado e aprovou a 
construção de um muro fron- 
teiriço. Também está impon- 
do um estado de emergência 
na região, impedindo o acesso 
da imprensa. 
A policia polonesa bloqueou 

a entrada de centenas de pes- 
soas na segunda-feira, depois 
que autoridades belarussas as 
escoltaramatéa fronteira. Cen- 
tenas de pessoas passaram a 
noite em barracas em um acam- 
pamento improvisado, reco- 
lhendo lenha e acendendo fo- 
gueiras, enquanto as tempera- 
turas caiam abaixo de zero. 

A passagem da fronteira de 
Kuznica, na Polônia, foi fecha- 

daonteme a polícia monitora a 
área com óculos de visão notur- 
na é imagens térmicas, € rela- 
tou um grande destacamento 
de tropas belarussas se aproxi- 
mando da região. 

Na segunda-feira, migrantes 
tentaram cortar o arame farpa- 
do que separa Belarus da Polô- 
nia, enquanto outros tentaram 
pular a cerca escalando longos 
postes de madeira ou galhos. À 
policia polonesa foi atingida 
por objetos lançados do lado 
belarusso. 

APOIO. Lukashenko e o presi- 
dente russo, Vladimir Putin, fa- 

laram por telefone, na segun- 
da-feira,e expressaram preocu- 
pação com o aumento de tro- 
pas polonesas na fronteira, de 
acordo com informações da 
agência de notícias estatal bela- 
russa Belta. 
Em uma ameaça velada, 

Lukashenko indicou que a Rús- 
sia poderia ser forçada a inter- 
vir. “Não estamos intimidados, 

pois sabemos que se, Deus nos 
livre, cometermos algum erro, 
se tropeçarmos, isso atrairá 
imediatamente a Rússia para 
este redemoinho, e ela é a 
maior potência nuclear.” 
O chanceler da Rússia, Ser- 

gei Lavrov, sugeriu que a UE 
fornecesse assistência financei- 
raa Belarus para interromper o 
fluxo de refugiados, referindo- 
se a um acordo anterior fecha- 
do pelos europeus com a Tur- 
quia, para resolver a crise de 
2OTS. (O AP, REUTERS e WP 

Lady Gaga diz que usou vestido à prova de balas 

A cantora americana Lady Gaga revelou em entrevista 
à Vogue britânica que o vestido que utilizou durante a posse 
do presidente americano, Joe Biden, em 20 de janeiro, era à 
prova de balas. A cantora não deixou claro se o vestido, do 
estilista italiano Schiaparelli, foi feito com um material à pro- 
va de bala ou se ela utilizou algum tipo de colete por baixo. e 
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Não vacinados 

pagarão hospital 
Com infraestrutura 
de saúde afetada por 
pior onda de covid, 
Cingapura cobrará 
despesas dos que não 
quiserem se imunizar 

CIDADE DE CINGAPURA 

O governo de Cingapura de- 
cidiu que não pagara mais as 
despesas médicas dos pa- 
cientes com covid-19 que ti- 
verem rejeitado se vacinar, 
“As pessoas que não estão 
imunizadas representam 
uma maioria substancial da- 
queles que precisam de cui- 
dados intensivos e contri- 
buem, de maneira despro- 
porcional, para a pressão so- 
bre a nossa infraestrutura de 
saúde”, disse o Ministério da 
Saúde, em comunicado, 

Cingapura registrou cerca 
de 91 mil novas infecções 
por coronavirus nos últimos 

28 dias, 98,7% das quais casos 
assintomáticos ou leves, se- 

gundo o Ministério da Saúde. 
O pais enfrenta sua pior onda 
de contágios desde o inicio da 
pandemia, com 2 mil a 3 mil 
novos casos por dia e uma mé- 
dia de 14 mortes. 

Em & de novembro, 1.725 
pessoas foram hospitalizadas 
com o virus. Destes, segundo 

o Ministério da Saúde, 301 ne- 

cessitaram de oxigênio, 62 es- 
tão na UTI e 67 estão grave- 

mente enfermos e intubados. 
Isso colocou a atual taxa de 
uso de UTI de Cingapura em 
68,52. 

ALTERAÇÃO, Até agora, O go- 
verno cobriu os gastos médi- 
cos de seus cidadãos e de al- 
guns residentes permanentes 
infectados com o virus, exce- 
to os que tiveram resultado po- 
sitivo logo após retornar de 

viagem ao exterior. 
Mas, a partir da última se- 

gunda-feira, as autoridades co- 

INTERNACIONAL 

EDGAR SL/REUTERS 

Teste de covid em Cingapura: cerco fechado para os não vacinados 

meçaram a cobrar a fatura dos 
pacientes com covid que te- 
nham rejeitado se vacinar. “Ts- 
so foi feito para evitar que con- 
siderações financeiras aumen- 
tassem a incerteza ea preocu- 
pação do público”, disse o Mi- 
nistério da Saúde. 

“Até que a situação da co- 
vid-o esteja mais estável, O 

pais continuaráa cobrir os cus- 
tos médicos dos vacinados, as- 
sim como os das pessoas que 
ainda não podem tomar a vaci- 

“Os hospitais 
realmente preferem 
não ter de cobrar, mas 

temos de enviar um 
sinal” 
Ong Ye Kung 

Ministro da Saúde 

Ai 

na: crianças de até 12 anos e 
pessoas com certas condi- 
ções médicas. Pessoas par- 
cialmente vacinadas em Cin- 

gapura estarão cobertas até 
q de dezembro”, disse o mi- 

nistério. Segundo levanta- 
mento da Universidade 

Johns Hopkins, mais de 82% 
da população do pais está va- 
cinada. 

METAS DA ONU. Cingapura 
tem um dos melhores siste- 

mas de saúde do mundo. Um 
estudo de 2017 no renomado 

jornal médico The Lancet 
mostrou que Cingapura fi- 

cou em primeiro lugar entre 
188 países nos esforços para 
cumprir as metas de desen- 
volvimento sustentável rela- 

cionadas à saúde estabeleci- 
das pelas Nações Unidas pa- 
ra 2030. 
O modelo de Cingapura, 

no entanto, mistura presta- 
ção de serviços de saúde pú- 
blicas e privadas. Sob o novo 
sistêma, as contas médicas 
para os não vacinados ainda 
serão “altamente a subsidia- 
das”, disse o ministro da Saú- 

de, Ong Ye Kung. “Os hospi- 
tais realmente preferem não 
ter de cobrar, mas temos de 
enviar um sinal.” 6 ar, are wp 
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Autuação ambiental é a menor em 
duas décadas e desmate bate recordes 

Números do Ministério do Meio Ambiente se contrapõem às promessas do Brasil na 

COP-26; e levantamento do “Estadão” mostra um desmonte no sistema de vigilância 

O aumento nos indices de des- 
matamento quemarca o gover- 
no Jair Bolsonaro tem como 

uma das causas a paralisação 
que o Ministério do Meio Am- 
biente impôs à fiscalização cas 
multas aplicadas contra os cri- 
mes na floresta. O total de au- 
tuações ambientais verificado 
hoje é o menor registrado em 
duas décadas, enquanto o des- 
mate volta a bater recordes su- 
cessivos. Esses números se 

contrapõem à postura do go- 
verno federal durante a Cópu- 
la do Clima (COP-26), em 
Glasgow, na qual as autorida- 
des brasileiras têm feito novas 
promessas de combater cri- 
mes na Amazônia é reduzir os 

gases de efeito estufa. 

Devastação da 
Amazônia Legal em 2019 

chegou a 10.900 km 
quadrados, o maior 

volume em uma década 

O Estadão cruzou os dados 
oficiais de devastação divulga- 
dos anualmente pelo Instituto 
Nacional de Pesquisas Espa- 
ciais (Inpe), o chamado Pro- 
des, com os de multas ambien- 

tais aplicadas pelo Ibama. As 
informações oficiais — os dois 
órgãos são ligados ao governo 
federal — mostram que, em 
2019, sob a tutela do ministro 

do Meio Ambiente Ricardo Sal- 

les, o Ibama registrou 12.375 

multas. Em 2020, esse numero 
ficou em 11.064. Neste ano, até 

setembro, foram 9.182,a meta- 

de das 18.222 aplicadas pelo 
Ibama em 2012. Nos anos 
2000 à 2010, 0 Órgão ambien- 
tal emitia entre 20 mil e 25 mil 
autos por ano, em média. 

A situação se repete quando 
são consideradas as autuações 
aplicadas somente nos nove 
Estados da chamada Amazó- 
nia Legal, que reúne Acre, Ama- 
pá, Amazonas, Mato Grosso, 

Para, Rondônia, Roraima, To- 

cantins e parte do Maranhão. 
Uma década atras, o Ibama re- 

latava uma média anual de 5 
mil multas ambientais por cri- 
mes de desmatamentona Ama- 
zÔnia Legal. Em 2020, esse mú- 

mero caiu para 2.334 autos de 
infração. Neste ano, até setem- 
bro, foram 1.935 multas. Os ris- 
cos do avanço da devastação 
da Amazônia têm sido uma das 
principais discussões da COP 
de Glasgow. 

SUCATEAMENTO. A redução 
das fiscalizações passa pelo 
progressivo processo de suca- 
teamento dos órgãos de con- 
trole, esvaziamento da força 
detrabalho e fragilização da lei 
ambiental. O governo federal 
fechou unidades do Ibama, 

não renovou o quadro de fis- 
cais e agiu para mudar as re- 
gras de autuação e perdão de 
multas, Soma-se a isso à pró- 
pria posição de Bolsonaro, que 
por várias vezes assumiu O 
compromisso de acabar com a 
“indústria de multas" ambien- 

FISCALIZAÇÃO 

Queda em autuações ambientais resultou em crescimento 
dos crimes na floresta 

Número de multas 

12 MESES, DE JáMEIRO 4 DEZEMBRO 

20000 

LEO 

12000 

EDDO 

2020 

tais no Pais. 

Oque seviu naprática, foi a 
explosão do desmatamento. 
Em 2019, seu primeiro ano de 

governo, a devastação na Ama- 
zônia Legal atingiu uma área 
de 10.900 quilômetros quadra- 
dos, o maior volume verifica- 
do em uma década e o dobro 

do registrado em anos como 
2012 € 2013. Em 2020, 0 volu- 
me se manteve em alta e che- 
gou a 10.500 km”. 

Os dados do Inpe indicam 
796 km? de devastação em ou- 
tubro, até o dia 29. Ea segunda 

maior área de alertas de desma- 
tamento para o mês de outu- 
bro da série histórica do Inpe, 

Ministro diz que R$ 100 bilhões 
não bastam para ações ambientais 

CÉLIA FROUFE 
BRASÍLIA 

O ministro do Meio Ambiente, 

Joaquim Leite, disse que o 
compromisso dos países ricos 
de ofertar US$ 100 bilhões por 
ano para que países em desen- 
volvimento possam aplicar em 
ações de menor impacto sobre 
as mudanças climáticas é uma 
quantidade pequena a ser vol- 
tada para tal fim. Para ele, O 
desafio global é uma transição 

global na direção da neutralida- 
de rápida, mas responsável, 

“O que significa isso? Que 
precisamos mais do que os 
Us 100 bilhões por ano. Saiu 
um estudo esses dias de um 
banco que já fala em US$ 5 tri- 
lhões por ano, tanto público 
quanto privado” disse o minis- 
tro na abertura do “Dia da In- 
dústria”, organizado no Pavi- 

lhão Brasil na COP-26, em 
Glasgow, na Escócia. “Acho 
que o setor privado entrou nes- 
sa corrida para a neutralidade 

de carbono em 2050 e nós, go- 
verno e Congresso juntos, te- 
mos de trazer a estrutura e as 
políticas públicas para que is- 
so aconteça”, continuou. A 
questão é que, até o momento, 
nem sobre os US$ 100 bilhões 

houve avanços práticos. 

AVANÇO. Para Leite, o Brasil 
conseguiu mostrar movimen- 
tos ambiciosos durante a pri- 
meira semana de participação 
em Glasgow. “Estamos conse- 
guindo fazer negociações im- 
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iniciada em 2016, € 50 4,7% me- 

nor que o recorde de 2020. 
O Estadão questionou o Mi- 

nistério do Meio Ambiente e o 
Ibama sobre essas informa- 

ções. Em nota, o Ibama decla- 
rou que, até outubro de 2021, 

as ações de fiscalização e com- 
bate ao desmatamento “au- 
mentaram cerca de 50%. em re- 
lação a todo o ano de 2020”. 
Segundo o órgão, essa mobili- 
zação afetou “diretamente na 
redução das infrações ambien- 
tais”. 

“Os números nos mostram 

que o aumento do desmata- 
mento é resultado direto de 
medidas tomadas pelo gover- 

portantes, principalmente em 
relação ao financiamento do 
clima”, disse. 

“A solução para uma nova 
economia verde neutra em 
emissões esta no incentivo, no 

empreendedorismo, no juro 
verde, que é o que faz com que 
o projeto fique de pé”, enume- 
rou. É destacou que o Brasil 
“tem mais de 60% do territó- 
rio preservado com floresta na- 
tiva e a gente tem de gerar O 
emprego e a renda de quem 
preservaa foresta nativa”, des- 
tacando que uma das saidas é o 
mercado de carbono, “Ressal- 
to que a solução é econômica, 
aemergência éfinanceira.” Se- 
gundo ele, os próximos quatro 
dias de evento serão de muitas 
negociações. & 

no, que sucateou os órgãos de 
fiscalização e reduziu as infra- 
ções. Quando se trata de des- 
truir a floresta, nenhuma mo- 
tosserra supera a caneta do 
presidente”, afirmou Márcio 

Astrini, secretário executivo 

do Observatório do Clima. 

BALCÃO DA IMPUNIDADE. A por- 

ta-voz de políticas públicas 
do Greenpeace, Thais 
Bannwart, ressalta que, além 

de emitir o menor número de 
multas já aplicadas, o governo 
Bolsonaro criou os “núcleos 
de conciliação ambiental” so- 
bre autuações já dadas. “Na 
prática, esses núcleos se tor- 
naram um verdadeiro balcão 

da impunidade, pois travaram 
o procedimento de cobrança 
das multas”, alerta. “Para pio- 
rar, uma série de projetos de 
lei visa a legalizar tais práti- 
cas. Assim, além da certeza da 

impunidade, os criminosos 
contam com a possibilidade 
de ser beneficiados pela mu- 
dança nas leis.” 

Consultor jurídico do Insti- 
tuto Socioambiental (ISA), 
Mauricio Guetta lembrou que 
Bolsonaro já havia adotado es- 
se discurso na campanha, 
“Desde o primeiro dia de 2019, 

ogoverno Bolsonaro paralisou 
a política de combate ao des- 
matamento da Amazônia, O 
Plano de Ação para Prevenção 
e Controle do Desmatamento 
na Amazônia Legal, e adotou 

medidas para inviabilizar a 
atuação do Ibama e do Institu- 
to Chico Mendes de Biodiversi- 
dade (ICMBio). é 

Em sua fala, Rodrigo 
Pacheco diz que 'País 
tem de fazer mea culpa' 

No mesmo evento da confe- 
rência, em Glasgow, O presi- 
dente do Senado, Rodrigo 
Pacheco (PSD-MG), disse 

ontem que o Brasil “tem 
um problema grave de des- 
matamento ilegal” e é preci- 
so “fazer um mea culpa”. O 
desmatamento constitui 
“uma narrativa consistente 

e forte e o Pais tem uma cri- 
se de imagem em relação 
aos demais. Então, reconhe- 

ce-lo é fundamental”, disse 

na presença do ministro do 
Meio Ambiente. ecr. 
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Com vácuo deixado por 
Bolsonaro, Colômbia 
alcança protagonismo 

Presidente colombiano 
Iván Duque ocupa 
espaço deixado pelo 
vizinho e vende a 
imagem de um lutador 
em defesa da floresta 

ERRO 

espaço deixado pelo 
governo Jair Bolsona- 
ro no protagonismo 

ambiental entre as nações do 
chamado sul global não ficou 
muito tempo vazio. À Colôm- 
bia tem preenchido o vácuo 
deixado pelo vizinho. Ainda 
que cerca de dois terços da 
Amazônia estejam no Brasil, é 
do pais presidido por Iván Du- 
que Márquez a atenção e as 
ações que se destacam desde 
antes da Cúpula do Clima das 
Nações Unidas (COP-26), 

Em Glasgow, onde a confe- 
rência ocorre há uma semana, 
Duque teve uma série de en- 
contros com chefes de Estado, 
O presidente dos Estados Uni- 
dos, Joe Biden, entreeles. Foi a 

primeira vez que os dois fica- 
ram frentea frente odemocra- 
ta americano de máscara, O 

sul-americano sem, Além de 
ambos terem bases conserva- 
doras, param por ai as seme- 
lhanças com Bolsonaro, 

Duque avança no vácuo dei- 
xado pelo País não só de olho 
noespólio da “soft power” am- 
biental deixada por Bolsonaro, 

CONTINENTAL 

Bioma amazônico chega a oito países e um território 
da América do Sul 
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mas em outras negociações é 
lucros futuros. “Isso abre espa- 
ço para o governo colombiano 
em outros foros”, diz o profes- 
sorde Relações Internacionais 
da USP Felipe Loureiro. 
“Quando um pais avança em 

um tabuleiro (geopolífico), ga- 
nha prestígio em outros.” 

ATUAÇÃO NA COP. Em 2019, no 
mesmo dia em que Bolsonaro 
afirmou, em discurso na As- 

sembleia-Geral das Nações 
Unidas, que há “falácias” so- 
bre a Amazônia, Duque se dis- 
se contra a politização de quei- 
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madas na região. Agora, en- 
quanto Bolsonaro sequer pôs 
os pés no Reino Unido para a 
COP e preferiu ficar na Itália 
após a reunião do G-20 para 
ser homenageado por um po- 
lítico da ultradireita local, Du- 

que não só se encontrou com 
autoridades estrangeiras, co- 
mo vendeu a imagem de um 
país comprometido coma luta 
contra o desmate. Esteve ao la- 
do do premiê britânico, Boris 

Johnson, no anúncio de um 

acordo de proteção de flores- 
tas com a adesão de mais de 
cem países. Dias depois, este- 

ve junto do presidente fran- 
cés, Emmanuel Macron. “Não 
podemos sair da COP sem dar 
ao mundo respostas concre- 
tas, e esta cúpula deve ser lem- 

brada porque demos um basta 
a discursos vazios e materiali- 

amos a esperança para as gera- 
ções que pedem o melhor de 
nós”, escreveu nas redes. 

Na Escócia, ele ainda pro- 
moveu a agricultura cotômbia- 
na e saiu com USfaa,s milhões 
(R$ 184 milhões) para conter a 
devastação na Amazônia € re- 
duzir os gases de efeito estufa. 
O dinheiro veio de uma aliança 
com a Alemanha, a Noruega e 
o Reino Unido. Os dois primei- 
ros injetaram mais de R$ 3 bi- 

lhões no Fundo Amazônia, 

congelado desde o início da 
gestão Bolsonaro. Sobre o as- 
sunto, em 2019, Bolsonaro se 
referiu assim ao país nórdico: 
“A Noruega não é aquela que 
mata baleia lá em cima, no Po- 
lo Norte, não? Que explora pe- 
tróleo também lá? Não tem na- 
da a oferecer para nós”, disse, 

além de sugerir que o dinheiro 
norueguês fosse usado para re- 
florestar a Alemanha, 

“Em relações internacio- 
nais não existe vácuo. Se um 
pais sai de cena, outro ocupa”, 
diz o professor da FGV André 
Pereira de Carvalho. Segundo 
ele, desde que o Brasil criou 
atritos em relação ao Fundo 
Amazônia, à Noruega cogitava 
levar o financiamento à Co- 

lômbia. “E inacreditável que o 
Brasil não esteja aproveitando 
esse momento. Não será fácil 
reconstruir nossa imagem. Po- 
de durar décadas.” 

CONTROVÉRSIAS. À realidade 
doméstica do lider do país an- 
dino, porém, não é tão pacífica 
e engajada. A Colômbia é consi- 
derado o lugar mais perigoso 
do mundo para ser um ambien- 
talista: 65 dos 227 assassinatos 
de ativistas ambientais foram 
registrados lá em 2020, segun- 
do a ONG Global Witness. 

Segundo a ativista colom- 
biana Laura Morales, da Citi- 

zen Climate Lobby, Duque faz 
marketing em cima de ações 
ambientais que partem da so- 
ciedade civil. “Alguns dos re- 
sultados que ele anuncia nun- 
ca passaram pelo governo e 
mesmo assim ele faz questão 
de dizer que são de sua ges- 
tão.” Procurado, o governo co- 
lombiano não atendeu a pedi- 
dos de entrevista do Estadão. 

Ainda assim, aos olhos da 
comunidade internacional, 

Duque conseguiu conciliar 
suas convicções politico-ideo- 
lógicas com uma posição ali- 
nhada à postura exigida pela 
emergência climática já senti- 
danos diferentes cantos do pla- 
neta. Conforme o último rela- 
tório do IPCC, o painel de cien- 

tistasda ONU, A Terra está es- 

quentando mais rápido do que 
era previsto e se prepara para 
atingir 1,5º€ acima do nível 
pré-industrial já na década de 
2030, dez anos antes do que 
era esperado, o que vai gerar 
eventos climáticos extremos, 

A Colômbia conseguiu 
USS 33,5 milhões de 

Noruega, Alemanha e 

Reino Unido para conter a 
devastação 

“Há alguns anos a Colôm- 
bia vem se destacando. com 

uma série de reformas. Não 
por acaso entrou para OCDE e 
pará a Otan, e o Brasil conti- 
nua de fora”, diza coordenado- 

ra do curso de Relações Inter- 
nacionais da Anhembi-Mo- 

rumbi, Helena Margarido Mo- 
reira. Para ela, durantea COP, 

o Brasil pareceu ensaiar um re- 
torno à política ambiental an- 
terior com anúncios como o 
fim da derrubada ilegal da flo- 
resta com prazo para aconte- 
cercoacordo do metano, mas 

“não ha nada diferente do que 
o governo Bolsonaro faz desde 
o início”, afirma, referindo-se 

às dúvidas da comunidade in- 
ternacional sobre o cumpri- 
mento dos acordos. & 

Nas pegadas de Greta 

Um colombiano de 12 anos 
na luta pelo futuro 
Um metro e trinta e cinco, 
Trinta é seis quilos. Óculos 
grossos e um moletom verde 
em que se lê: “Não há planeta 
B”. Francisco Vera Manaza- 
res, de 12 anos, é daqueles 

que outras crianças sempre 
seguiram na escola. Um dos 
primeiros da classe, conta a 
mãe, Ana Maria Manazares, 

suas “preocupações de meni- 
no” estão longe da escola, na 
pequena Villeta, a 100 km de 
Bogotá, na Colômbia. Tão dis- 

tante que ele veio parar em 
Glasgow, a convite do progra- 
ma Euroclima+, da União Euro- 
peia, para participar da COP- 
26, a conferência do clima. 
O garoto divide seu tempo 

entre os jogos de videogame 
(“Call of Duty... um horror, su- 
perviolento”, reclama a mãe), 
a bicicleta e mover o mundo a 

seu redor com um propósito 
claro: lutar pelos direitos da 
sua geração a um futuro am- 
bientalmente melhor. “Por 

que estou aqui? Quantas crian- 
ças o senhor está vendo por 
aqui? Jovens há muitos, mas 
crianças?”, indaga, olhando fi- 
xamente para mim. Articula- 
do e falante, Francisco está 

aqui porque foi nomeado Em- 
baixador para a Boa Vontade, 
pela União Europeia. Honra- 
ria que lhe garantiu ser ouvido 
em encontros, reuniões, palan- 
ques improvisados em protes- 
tosca conhecer alguns paises. 
Antes, estava na Espanha. 

A nomeação também o dei- 
xou ao lado do timorense No- 

bel da Paz José Ramos Horta, 
em um evento, a dividir o mi- 

crofone com a ativista Greta 
Thunherg e, tão importante 
quanto, ater o reconhecimen- 
to dos meninos da escola. Da 

EMILIO SAMT ANMAVESTADÃO 

'Quantas crianças está vendo 

por aqui”, indaga Francisco 

ambientalista sueca ouviu que 
estava fazendo o que é certo. 
“Ela me disse para não parar”, 
diz tão sem modéstia e sem 

qualquer vaidade aparente. 
Greta é uma referência, cla- 

ro. Mas Francisco quer ser o 
próximono lugar da sueca, ba- 
dalada e ouvida por onde pas- 
sa? “Quero ser como qual- 
quer pessoa que luta pela vi- 
da”, diz. À certeza de que esse 
era o caminho veio quando 
ele viu na TV as florestas no 

Brasil sendo queimadas. Ali, 
aosganos, resolveu que deve- 
ria fazer alguma coisa. Foi pa- 
ra as redes sociais, criou um 

grupo que se transformou 
em uma ONG e hoje reúne 
mais de 400 crianças, a maio- 

riana Colômbia e no México. 
“O que acontece no pais do 
senhor é muito triste. À Flo- 
resta Amazônica queimando 
e sendo derrubada.” €es. 
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de SP aprova projeto de 
lei que acelera poda de árvores 

Proposta da 
Prefeitura é permitir 
que técnicos 
particulares façam 
laudos; engenheiro 
do MP vé riscos 

A Câmara Municipal de São 
Paulo aprovou um projeto de 
lei da Prefeitura que prevê ace- 
lerar a remoção e a poda de ár- 
vores. À proposta permite ao 
próprio cidadão contratar um 
engenheiro ou biólogo para 
avaliar que tipo de medida de- 
ve ser tomada. Caberia ao po- 
der público avaliar o laudo fei- 
to por esse técnico. Hoje, é um 
funcionário municipal quem 
faz essa avaliação. Parte dos es- 
pecialistas, porém, vê risco às 

AGENDA COVID 

áreas verdes e possibilidade de 
confusão jurídica. 
Segundo o vereador Fábio Ri- 

va (PSDB), lider do governona 
Câmara, há falta de profissio- 
nais em algumas subprefeitu- 
ras para dar conta da deman- 
da. “A Subprefeitura da Lapa 
(zona oeste), por exemplo, 

tem só um técnico para cuidar 
de milhares de arvores. Com a 
nova lei, a Prefeitura continua 

fazendo o mesmo trabalho, 
mas tentando diminuir a sobre- 

carga desses profissionais,” 

HERANÇA. Justamente na La- 

pa, há uma solicitação de corte 
de árvore que virou herança de 
familia. Antes, o pai da desig- 
ner Carolina Valente, de 35 
anos, fazia à Prefeitura, sem su- 

cesso, pedidos para a poda de 
uma sibipiruna de mais de 7 
metros na calçada. Quando ele 

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

609.816 
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Cronograma da vacinação 

SÃO PAULO 

A dose suplementar está sen- 
do aplicada nos trabalhadores 
da Guarda Civil Metropolita- 
na, nos sepultadores do Servi- 
ço Funerário e nos agentes fis- 
calizadores das subprefeitu- 
ras, assim como em idosos aci- 
ma de 60 anos e profissionais 

ME -MORRES EM he 
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de saúde com 18 anos ou mais. 

Esses grupos devem ter toma- 
doa 2.º dose ha seis meses, 

CAMPINAS 
O município ainda mantém a 
aplicação da 1.º dose nas pes- 
soas acima dos 18 anos, assim 

como em adolescentes a partir 
dos 12 anos. Idosos com 60 

Seguindo os passos do pai, Carolina fez várias solicitações para poda, mas sem sucesso, e um galho de árvore chegou a calr em sua casa 

morreu, em 2015, a filha assu- 
miu essa tarefa € passou a fa- 
zer ao menos uma solicitação 
por ano. Com nenhum dos pe- 
didos atendido, ela conta que 
um “galho enorme” da árvore 
caiu sobre a casa em 2020. 

“Caiu em cima do terraço, 
em um lugar onde meus sobri- 
nhos brincam. Não choveu, 

não teve raio, não teve nada. 

Simplesmente, caiu de podre”, 
conta. Segundo ela, a Defesa 
Cívil removeu os galhos. Mes- 
moapóso acidente, novas soli- 
citações de poda preventiva da 
árvore não foram atendidas. 
“Abro o pedido no site da Pre- 
feitura, passam meses e me- 
ses caícles simplesmente dei- 
xam (com status) indeferido”, 
explica Carolina, 
A Prefeitura informou que 

há uma solicitação de remoção 
do galho caído, em 2020, que 

156.324.440 | 21,896.084 
TOTAL DE 
SAIA 

ERTAL DE 
TESTES, PORITRIA 

anos ou mais, que tenham rece- 
bido a 2.º dose hã seis meses, 

também são atendidos para a 
dose extra, Os profissionais de 
saúde, vacinados no mesmo in- 
tervalo de tempo, recebem a 3º 
aplicação (incluindo residen- 
tes e estagiários da área). As 
segundas aplicações também 
são oferecidas. 

TIAGO QUETROZIESTADÃO 
e; 

foi executado. Após esta data, 
não há registros de novos pedi- 
dos. No entanto, uma equipe 
irá vistoriar 0 local. 

“Há risco de um grande 
retrocesso do ponto de 
vista das normas 
protetivas da vegetação 
arbórea no Município.” 
Eduardo Lustosa 

Técnico do MP 

O Executivo estipula no arti- 
go 14 da nova lei dez hipóteses 
que justificariam a remoção de 
árvores. Uma delas estabelece 
que o corte estaria permitido 
quando a árvore “for de porte 
incompatível com o local”, A 
expectativa é de que o prefeito 
Ricardo Nunes (MDB) sancio- 
ne o projeto em breve. 

2104 21100.888 
NENDS CASOS MERO DE 

DETECTADAS EM RErePERAICE 

RIBEIRÃO PRETO 
Hoje, ocorre a aplicação da 2.º 
dose da Pfizer para os adoles: 
centes de 12 a 14 anos, vacina- 

dos no dia 15 de setembro. 
Amanhã, havera dose extra pa- 

ra profissionais de saúde que 
receberam a 2.º aplicação no 
dia 11 de maio. E necessárioter 
realizado agendamento. 

O ESTADO DE 5. PAULO 

Dono de uma pequena em- 
presa de corte e poda de árvo- 
res, a Nativos Serviços, Sergio 

Cerqueira oferece aos clientes 
desde o pedido de laudo à Pre- 
feitura até a execução do servi- 
ço. Os valores, diz, vão de R$ 

1504 R$ 6 mil, para poda, ede 
R$ 1,5 mila R$ 8 mil, para os 

cortes, Depende do porte da ár- 
voree da complexidade do tra- 
balho. “A demora varia de acor- 
do coma subprefeitura. Em ge- 
ral, para poda média o tempo 
de resposta costuma ser de 20 
dias. Para remoção, de 45”, diz 
Cerqueira. Mas, segundo ele, a 
empresa tem processos sem 
análise há seis meses. 

A Prefeitura diz ter realiza- 
do, de janeiro a setembro, a po- 
da de 122.922 árvores ea remo- 

ção de 8.253 na capital, No mes- 
mo periodo, em 2020, foram 

131.145 podas e 10.426 remo- 
ções. Há 108 equipes ativas de 
manejo arbóreo nas 32 subpre- 
feituras. Em cada uma, há um 
engenheiro agrônomo ou flo- 
restal, “No total, 169 profissio- 

nais são responsáveis pela po- 
da emanejonas árvores”, diza 
Prefeitura, que informa que as 
solicitações têm sido atendi- 
das em até 97 dias. 

VEGETAÇÃO NATIVA. Em au- 
diência pública na semana pas- 
sada, o engenheiro agrônomo 
Eduardo Lustosa, técnico do 

Ministério Público, disse que 

hã “risco de um grande retro- 
cesso do ponto de vista das nor- 
mas protetivas da vegetação ar- 
bórea no Municipio”. Segundo 
ele, um aspecto da nova lei que 
preocupa é revogar oartigo 4.º 
da Lei 10.365/1987, que detalha 
os parâmetros para definir O 
queé uma vegetação de preser- 
vação permanente. “E absolu- 
tamente temerário para a pro- 
teção dos rarissimos remanes- 
centes arhóreos em áreas per- 
meáveis da capital”, criticou. 
Ao Estadão, Lustosa disse que 
ototal da vegetação nativa é de 
cerca de 27,4%. 
A Prefeitura de São Paulo in- 

formou que, após 34anos de vi- 
gência da legislação anterior, 
“galteração proposta é necessá- 
ria para que se faça uma melhor 
gestão da arborização, inte- 
grando todos os agentes que 
atuam ou podem vir a atuar; téc- 
nicos da Prefeitura, técnicos de 

empresas contratadas, conces- 
sionárias e municipes”. é 

RIO DE JANEIRO 
A cidade realiza repescagem 
para o grupo etário de 62 anos, 
que deve tomar o reforço. Tam- 
bém estão recebendo a aplica- 
ção adicional os profissionais 
e trabalhadores da saúde que 
tomaram a 2º dose em maio. 

Amanhã, as mulheres de 61 

anos serão contempladas. é 
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NOTAS E INFORMAÇÕES 

A educação no 
fundo do poço 

A crise do Inep revela a 

incapacidade administrativa do 

governo de aplicar o Enem 

m mais uma prova da falta de rumo do 
governo Bolsonaro na área educacio- 
nal, dois dos principais coordenadores 
do Instituto Nacional de Estudos e Pes- 
quisas Educacionais (Inep), que é res- 

ponsável pela preparação e aplicação do Exame 

Morte de Marília Mendonça 

Motores de avião vão ter perícia especializada 

Os motores do avião que caiu em Caratinga (MG), cau- 
sando a morte de cinco pessoas, entre elas a cantora sertane- 

ja Marilia Mendonça, serão analisados em uma empresa es- 
pecializada de Sorocaba, interior de São Paulo. & 
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PAINEL 1 

Como incentivar a 
redução de emissões de 
pisa do efeito estufa? 

E 

Nacional do Ensino Médio (Enem), pediram exo- 
neração de seus cargos na última sexta-feira e defla- 
graram uma crise no órgão, amenos de dez dias da 
realização da prova. O Enem é a principal porta de 
entrada nas universidades públicas. 

Um dos demissionários foi o coordenador de 

logistica do Enem, o que envolve a distribuição dos 
candidatos nas salas de aula e supervisão de contra- 
tos firmados com gráficas e equipes de segurança. 
O outro demissionário foi o responsavel pela elabo- 
ração da prova deste ano, para a qual se inscreve 
ram 3,1 milhões de estudantes. Ambos são servido- 

res antigos, que vinham trabalhando havia uma 
decada na organização do Enem. Ha um mês, o 
Inep já havia perdido o diretor de Tecnologia e 
Disseminação de Informações Educacionais, ôr- 
gão responsável por sistematizar os dados relacio- 
nados à coleta e às avaliações educacionais, Na 

segunda-feira, mais de 30 servidores de carreira do 
Inep também pediram afastamento dos cargos de 
chefia, criticando o que chamaram de “fragilidade 
administrativa” de seus superiores hierárquicos e 
os acusando de terem sido escolhidos apenas por 
critérios ideológicos. 

A crise começou no primeiro semestre de 2021, 
quando o ministro da Educação, Milton Ribeiro, 
que trabalhava numa universidade privada presbi- 
teriana, indicou um colega da mesma instituição e 
sem experiência no setor público, para presidir o 
órgão, Trata-se de Danilo Dupas — o quinto a exer- 

Mi METRÓPOLE 

cer o cargo desde o início do governo Bolsonaro. 

Seguindo orientação de Ribeiro, que em junho pro- 
meteu uma “prova sem viés ideológico” e em agos- 
to afirmou que “a universidade deveria ser para 
poucos”, Dupas teria tentado mudar os docentes 
responsáveis pela elaboração do Enem. Foi esse o 
motivo que o levou a colidir com a área técnica do 
Inep, gerando a maior crise da instituição em seus 
mais de 8o anos de existência. 

No final da semana passada, a Associação dos 
Servidores do Inep (Assinep) já havia divulgado 
uma nota de protesto. Na mensagem, a entidade 
acusou Dupas de promover assédio moral sobre O 
corpo técnico e de tomar decisões equivocadas, 
aumentando com isso o risco de vazamento das 
questões da prova. Também alegou que, por inép- 
cia, o presidente do Inep comprometeu “a confiabi 
lidade dos dados das avaliações do Enem e dos 

censos educacionais”. 
Os problemas com o Enem não são novos, mas 

se agravaram após a chegada de Bolsonaro à Presi- 
dência da República. Em 2019, 0 órgão cometeu 
erros graves na correção das provas. Em 2020, a 
data da prova foi marcada e, em seguida, alterada e 
realizada em plena pandemia. A crise do Inep e o 
riscode mais problemas com o Enem dão a medida 
do irresponsável e inconsequente desmonte que o 
governo Bolsonaro vem promovendo no conjunto 
de políticas educacionais que o Brasil construiu 
nas últimas décadas.e 

Pandemia do Coronavirus | 

81% dos adultos de SP têm anticorpos contra covid 

Oito em cada dez adultos da cidade de São Paulo, ou 
&1,8%% da população com 18 anos ou mais, possuem anticor- 
pos neutralizantes do coronavirus, diz estudo divulgado on- 

- tem por pesquisadores do projeto SoroEpi MSP, e 

NOVOS CAMINHOS PARA A 

HUMANIDADE 

2,/0)|: 
ESPECIAL COP-26 

10 de novembro, das 16h às 18h 

PAINEL 2 

O papel do Brasil 
para reduzir o 
impacto no clima 

(A ER 

O evento online reúne 
especialistas, ativistas e 

representantes da iniciativa 
privada para debater o 

incentivo à diminuição de 
emissões de gases do efeito 

estufa e o papel do Brasil para 
reduzir o impacto no clima, 

Carlos Nobre Cristiano Teixeira Hugo Barreto Marina Grossi Tercio Ambrizzi Virgilio Viana MEDIAÇÃO: 
Pesquisador Diretor-geral da Diretor de Presidente do Superintendente de Superintendente- Mônica Ciarelli 
colaborador do Klabin Sustentabilidade Conselho Empresarial Gestão Ambiental da USP | geral da Fundação Chefe da sucursal 
Instituto de Estudos e Investimento Brasileiro para O Amazônia: do Estadao e da 

Avançados da USP Social da Vale Desenvolvimento Sustentável Agência Estado no 
Sustentável (CEBDS) Rio de Janeiro 

ESTADÃO "*  EiuE STUDIO 
ESTADÃO 

Klabin 

transmissão ao vivo 
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Turista francês leva 
mordida de tubarão 

em praia 

Caso é considerado 
muito raro na região e 
não acontecia havia 
pelo menos 30 anos. 
Instituto não vê risco 

para a população 

DECT irao 

JOSÉ MARIA TOMAZELA 

Um turista francês de 39 anos 
foi mordido por um tubarão 
quando nadava na Praia do 
Lamberto, em Ubatuba, litoral 

norte de São Paulo. O homem 
sofreu ferimentos profundos 
na perna e precisou de atendi- 
mento hospitalar, O caso acon- 
teceu no dia 3 e ele já retomou 
paraa França, mas parentes re- 
lataram o episódio em redes so- 
ciais. Conforme o Instituto Ar- 
gonauta, que confirmou a ori- 
gem dos ferimentos, o caso é 
muito raro na região e não 
acontece há pelo menos 30 
anos. 
Segundo a postagem, o ho- 

mem estava nadando com 
água pela cintura, próximo da 
faixa de areia da praia, que fica 
fora da área urbana, quando 
sentiu algo na perna direita. 
Ele não chegou a vero tubarão, 
mas gritou pedindo ajuda. A 
vitima apresentava cortes pro- 
fundos e longos, com até 10 
centimetros, acima do torno- 
zelo. O turista foi levado para 

FALECIMENTOS 

Aparecida do Nascimento Marco - 

Dia 7,905 95 anos. Era viúva de Emilio 

Marco, Deixa 05 filhos Luiz, Jose, Ma- 

ria e Elcio. O enterro foi realizado no 

Cemitério e Crematório Primaveras. 

Ana Pezotti Gomes — Aos 88 anos. 

Eraviúva. Deixa filhos, parentes e ami- 

gos Denterro foiréalizado no Cemité- 

INSTITUTO ARBOMALTA 

Cortes ocorreram próximo da 

faixa de areia na Lamberto 

Ubatuba e, em seguida, para 
um hospital de Caraguatatu- 
ba. Ele estava no Brasil para 
uma festa de casamento e apro- 
veitou o feriado de Finados pa- 
ra ir para a praia. 
O caso chegou ao Instituto 

Argonauta, que atua em con- 

servação costeira, mas inicial- 

mente os pesquisadores des- 
cartaram o ataque como sendo 
de tubarão. A hipótese aventa- 
da foi deataque de moreia, pei- 
xe de corpo alongado, dotado 
de fortes dentes. 

Após ouvir mais relatos da 
família e analisar novas ima- 

rio e Crematório Primaveras. 

Nair Mingucci — Dia 8 aos 84 anos. 

Era solteira. Deixa parentes e amigos. 

O enterro foi realizado no Cemitério e 

Crematório Primaveras. 

Marcia Elwing - Aos 65 anos. Filha de 

Simon Bochnere Rosa Liberman Boch- 

ner. Era casada com Ary Elwing. Deixa 

atuba 

gens, o especialista Otto Bis- 
mark, da Universidade Esta- 
dual Paulista (Unesp), con- 
firmou a dentada do tuba- 
rão. Não foi possivel, no en- 
tanto, identificar a espécie. 

Em nota, o instituto in- 

formou que, embora várias 
espécies de tubarão fre- 
quentem o litoral, o ataque 
a uma pessoa é um caso iso- 
lado e raro. “Não temos co- 
nhecimento de registros de 
acidentes envolvendo hu- 
manos nos últimos 30 anos. 
Trata-se, portanto, de uma 

situação isolada, que não de- 
ve causar preocupação na 
população”, informou. 

CAMBORIÚ. Uma quantida- 
de maior de tubarões pas- 
sou a frequentar, nos últi- 
mos meses, as praias do Bal- 

neário Camboriú, um dos 
principais destinos turisti- 
cos do verão brasileiro, no 
litoralnorte de Santa Catari- 
na. Desde agosto, pelo me- 
nos 16 espécimes de porte 
médio foram avistados na 
região. Um deles chegou a 
esbarrar em uma surfista. 
Especialistas acreditam 
que o aumento nas apari- 
ções desses animais pode es- 
tar relacionado com as 
obras de alargamento da tai- 
xa de areia especificamente 
da Praia Central. é 

o5 filhos Simone, Sergio, parentes e 

amigos. O enterro foi realizado no Ce- 

mitério Israelita do Butanta, 

Shirley Marta Catanannte - Dia 6, 

aos5B anos, Deixa os filhos Ericae Ger- 

son. Denterro foi realizado no Cemite- 

ro e Crematório Primaveras. 

Claudio Hodja - Aos 79 anos. Filho de 

siga 
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Problemas com 

iluminação pública 

Reclamação do leitor Ju- 
lo Lemos: “Há mais de 45 
dias, a iluminação pública 
da Rua Manoel Bastos, na 
qual que resido, e e, mais 
duas, Travessa Santola e 
Rua Santola no Bairro da En- 

seada, em Ubatuba, parou 
de funcionar. Às luminárias 

simplesmente se apagaram 
e vivemos sem este serviço. 
A empresa que administra a 
rede é uma contratada da 
prefeitura de Ubatuba, cha- 
mada Iumitech. Levantei 
todos 08 numeros de lumi- 
nárias que não funcionam e 
abri três chamados. Aguar- 
dei o atendimento que deve- 
ria ter sido realizado em 72 
horas. Nada aconteceu. 
Abri mais chamados nos 
dias 16, 21, 26 € 30/10, sem 
nenhum tipo de retorno ou 
contato. Tentei contato 
com diversos órgãos, como 
a Ouvidoria do Município, a 
Câmara, mas sem sucesso.” 

Resposta da prefeitura de 
Ubatuba: “A Secretaria de 
Infraestrutura mantém con- 
trato com a empresa Tlumi- 
tech, responsável pelo servi- 
ço de troca de lâmpadas e 
tão somente este serviço. 
Cabe a esta secretaria ape- 
nasa fiscalização do contra- 
to. Não temos controle so- 
bre o cronograma de servi- 
ços da empresa. Toda de- 
manda é encaminhada para 
IHumitech, que adiciona em 
seu cronograma.” e 

a) Teve algum direito como cidadão 
pis consumidor desrespnitado? O 
E blog Seus Direitos pode ajudar. 

ida Envio suas reclamações, com 05 
devidos documentos, dados pes- 
soais e contatos, alérm do nome 
dês pnolvidos ma questo, para o 
spreclamapestadao.com 

Adolfo Hojda E Lona Hojda, Deixa q fi- 

lho Audrey, parentes e amigos. O en- 

terrofoirealizado no Cemitério Israeli- 

ta do Embu. 

Rogério Mizael - Dia 8, aos 44 anos. 

Era solteiro. Deixa parentes e amigos. 

O enterro foi realizado no Cemitério e 

Crematório Primaveras. 
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HÁ UM SÉCULO 

Um curioso caso de furto 

Do escriptorio do dr. Caio Ma- 
chado Oliveira, à rua Direita, 

desappareceu ante-hontem 
ummicroscopio, provavelmen- 
te furtado por algum larapio. 
Hontem, o sr.Walter Popen- 
dick, residente à rua Antonia 
de Queiroz, ao sahir de casa, 

encontrou debaixo da escada, 
um pequeno embrulho conten- 
doum microscópio. Como con- 
tigua à sua casa hãa officina de 
concertos de instrumentos de 
engenharia do sr. Max Bareta, 
perguntou-lhe seaquelleappa- 
relho lhe pertencia. O sr. Bare- 
ta, tendo conhecimento do 

furto na rua Direita, procurou 
o médico, a quem fez entregar 
o objecto que outro não era se- 
não o que havia sido furtado. € 
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CORREÇÕES 

Este espaço se desta à correção de erros 
publicados na piição enpressa da ESTADÃO 
Você pode colaborar enviando e-mail para 
correcoesbestadao.com, Às correções abra 
generos come de informação, nome, cargo, 
dados numéricos, entre quiros. 

es Para ver 04 resultados aponte a câma- 
Ro ra co ses celulas para o OR Code ou 

à acesse  httpsililoterias. esta- 
: dao Com brimega-sena, 

Para poblicor amincio fúnebre: Balção Limão é [1] 5555-2139 0 (11 3315-2523 DWYHATSAPE MSS-025] 4 Agendimento de 2º a E das AGO 35 2h horas Sábado das 1h 35 20h, Domingo das b4h as 20d So serán pubiicadas noticias de fslecimen 

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

MISSAS 

Maria Helena Moura de Souza Bar- 

ros - Hoje, às 18h30, na Paróquia N. 

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

01, Jardim America [7º dia). 

Regina Pereira da Silva - Amanha, 

as 18 horas, na Paróquia São Domin- 

gos, na R. Calubi, 164, Perdizes (| ano). 
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Campeonato Brasileiro 

Times paulistas vão a campo com 
objetivos diferentes na superquarta 

Corinthians vai a Minas disposto a se consolidar na briga pelo G-4 e pode ajudar o 

Palmeiras, que aspira a taça; Santos e São Paulo querem ficar longe do risco de cair 
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CLASSIFICAÇÃO Ls bu 

A partida da seleção brasileira 
diante da Colômbia, pelas Eli- 
minatórias da Copa do Mun- 
do, amanhã, coloca em campo 

hoje os quatro grandes do Esta- 
do pelo Brasileirão. A super- 
quarta terá Corinthians, Pal- 
meiras, Santos e São Paulo em 

ação pela 31,? rodada. Os objeti- 
vos são distintos. 
No Mineirão, o Corinthians 

enfrenta o lider Atlético-MG, 
as 19h. A equipe dotécnico Syl- 
vinho mira entrarno G-4, 0gru- 
po que garante vaga direta na 
Libertadores do próximo ano. 
Sdo apenas dois pontos de dis- 
tância parao Red Bull Braganti- 
no. À tarefa não será fácil, 
Além da qualidade do adversá- 
rio, o time alvinegro, que vem 
de duas vitórias seguidas na 
Neo Quimica Arena (Chape- 

coensee Fortaleza), não vence 
fora de casa pelo Brasileirão 
desde o dia 28 de agosto. “É 
um adversário dificil, compli- 
cado, de muita qualidade técni- 
ca e que estã lá na frente da 
tabela”, resumiu o treinador. 

O Santos entra em campo 
nomesmo horário, na Vila Bel- 
miro, para encarar o Braganti- 
no. À derrota no clássico para 
o Palmeiras no domingo man- 
teve o time do técnico Fábio 
Carille ameaçado pelo rebaixa- 
mento. A equipe alvinegra tem 
cinço pontos de vantagem pa- 
rao Sport, o primeiro integran- 
te da zona da degola. O clube 
de Bragança Paulista quer se 
manter no G-4. A vitória santis- 
ta vai colocar a Chapecoense 
matematicamente na Série B. 
“A gente não trabalha com 

número de pontos porque não 
temos onúmero ideal, Cada ro- 
dada isso muda. Vamos falar 
de 47, que está totalmente li- 

vre, mas sei que de 2014 para 

cá, com 44 ninguém caiu. En- 
tão é muito dificil. À gente tem 
de pensar no próximo jogo e 
somar pontos para ir subin- 
do”, afirmou Fábio Carille. 

Algoz do Santos no último 
domingo, o Palmeiras recebe o 
Atlético-GO, às 20h30, no Al- 
lianz Parque, como pensamen- 
to de seguir vencendo os jogos 
e, quem sabe, se aproveitar de 
um tropeço do Atlético-MG. À 
diferença para o lider é de 10 
pontos. Omomentonão pode- 
ria ser melhor para o time do 
técnico Abel Ferreira, às véspe- 
ras da final da Libertadores 

4 
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Pressionado, o Santos de Fábio Carille precisa de um bom resultado hoje contra o Red Bull Bragantino 

31º RODADA DO BRASILEIRÃO 

ati BA 

SANTOS RB BRAGANTINO 

SANTOS: João Paulo, Danilo Boza. 
Robson Reis e Vagner Leonardo; 
Pará, Vinicius Zanocelo, 
Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; 
Marinho, Lucas Braga & 
Raniel (Diego Tardelli), 
Técnico: Fábio Carille 

RED BULL BRAGANTINO: 
Cleiton; Adertan, Fabricio Bruno, 
Natan (Léo Ortiz] e Edimar, Jadsom, 
Gabriel Novaes Pedrinho) é Helinho; 
Artur, Cuelio e ralo. 
Técnico: Mauricio Barueri, 

Julz: Leandro Pedro Vuaden (RS) 

Horário: 1; 

Local: Vila Belmiro, em Santos. 

TV: Premiere, 

contra o Flamengo, no dia 27 
deste més, no estádio Centená- 
rio, em Montevidéu (Uru- 
guai). À equipe alviverde ven- 
ceu os últimos cinco jogos e 
com bom futebol, o que en- 
cheu de esperança o torcedor. 
“Temos muito para crescer, 

todos sabem que é preciso con- 
tinuar como pé no acelerador. 
Quando se ganha, temos de es- 

3º RODADA DO BRASILEIRÃO 

v Kg 
ATLÉTICO-MG CORINTHIANS 

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano 

(Guga). Nathan Silva, Réver, Árana; 
Allan, Jair (Tchê Tchê, 
Nacho Fernández, Zaracho, Hulk. 
Diego Costa (Keno). 
Técnico: Cuca, 

CORINTHIANS: Cássio, Fagner. 
João Victor, Gile Fábio Santos; 
Gabriel, Ou Queiroz e Giuliano; 
Roger Guedes, Gabriel Pereira e 
Renato Augusto. 
Técnico: Sylvinho. 
Juiz: Braulio da Silva Machado (50). 
Horário: 19h, 

Local: Estádio do Mineirão, em Belo 
Horizonte. 

TY: Premigre. 

tar mais alertas. O foco é nos 

nossos objetivos. Encaramos 
cada jogo como uma final”, re- 
sumiu o português. 
A superquarta se encerra 

com o São Paulo. A equipe do 
técnico Rogerio Ceni visita o 
Fortaleza, às 21h30, no Caste- 
lão. O time do Morumbi conti- 

nua mais próximo da zona de 
rebaixamento (sete pontos) 

aU RODADA DO BRASILEIRÃO 

ATLETICO-GO PALMEIRAS 

PALMEIRAS: Weverton; Marcos 
Rocha, Luan, Ruscevic e Renan 

(Jorgel; Felipe Melo, Danilo 
(Zé Rafael), Raphael Veiga, 
Gustavo Scarpa e Dudu; Rony, 
Técnico: Abe! Ferreira, 

ATLÉTICO-GO: Fernando Miguel; 
Ducu, Nanderson, Eder e 
Igor Cariús; Willian Maranhão, 
Marlon Freitas e André Luis: 
Janderson, Zé Roberto é 
João Paulo [Ronald 
Técnico: Eduardo Souza 

Julz: Anderson Daronco [Fifa/RS) 

Horário; 20h30, 

Local: Allianz Parque: 

TV: Premiere, 

do que do grupo de classifica- 
ção para a próxima Libertado- 
res (10). A oscilação tem sido o 
fator principal parao clube tri- 
color não conseguir decidir 
qual é o seu real objetivo no 
Brasileirão. Hã uma chance 

enorme de ficar nomeio do ca- 
minho, com uma vaga apenas 
na Sul-Americana. 

“Precisamos trabalhar, evo- 

127 AméricaMB 48 30 £ 
13º AtetiçoGO 372 E q 

ti São Paulo 3530 8 8 9 5 
15º Bahia 3830 E 976 
16º Santos 80] EN NO 
1 Sport E 
MB” Juventude 307 62 19 
19º Grêmio BM TSNa 
XY Chapecsense 15 3 1826 

Etertadores > Sul-Americana — Arbaliamento 
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FORTALEZA SÃO PAULO 

FORTALEZA: Marcelo Bocck; 

Tinga, Benevenuto e Titr Ederson, 
Matheus Jussa, Ronald e 
Bruno Melo, Lucas Lima, Robson 
Henriquezj e David, 
Técnico: Juan Pablo Vojvoda 

SÃO PAULO: Tiago Volpi: Drejuela. 
Miranda, Léo e Reinaldo; Liziero, 
Igor Gomes, Gabriel Sara e Benitez 
Mestork Luciano e Calleri 
Técnico: Rogério Ceni 

Juiz: Paulo Roberto Alves Jr. (PRI 

Horário: 11h30 

Local: Arena Castelão, 
em Fortaleza. 

TV: Globo 

luir é melhorar, o que dificulta 
é esta sequência de jogos difi- 
ceis que temos pela frente”, 
afirmou Rogério Ceni, que vai 
reencontrar o torcedor do For- 

taleza após deixar o clube para 
treinar o Flamengo, em novem- 
bro do ano passado. O público 
nos estádios só foi liberado re- 

centemente por causa da pan- 
demia do novo coronavirus. € 



ESPORTES 
QUARTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 202] 

O ESTADO DE 5. PAULO 

Campeonato Paulista 

Estadual terá bola sustentável 
e transmissão multiplataforma 

FPF FACERCOR, 

Torneio vai completar 
120 4H0S COM NOVO 

modelo de exibição 
dos jogos e bola 
ecológica; sorteio dos 
grupos ocorreu ontem 

Fada tia 

O Campeonato Paulista de 
2022 vai celebrar os 120 anos 
da competição adotando uma 
bola sustentável e um novo mo- 

delo de transmissão das parti- 
das, que serão exibidas em 
mais de uma plataforma. O Es- 
tadual tem início previsto para 
odia 26 de janeiroe serã encer- 
rado em 3 de abril, 
O sorteio dos grupos foi rea- 

lizado ontem pela Federação 
Paulista de Futebol (FPF3. O 
Corinthians caiu no Grupo A, 
com Inter de Limeira, Guarani 
é Água Santa. O São Paulo fi- 
couno B,com Ferroviária, No- 

vorizontino e São Bernardo. 
O Palmeiras integrao Grupo 

C, com Mirassol, Ituano e Bota- 
fogo, de Ribeirão Preto — de- 
pois de seis temporadas segui- 
das o time alviverde deixou de 

cair na mesma chave do Novo- 
rizontino. 

No Grupo D, Santos e Red 
Bull Bragantino medem forças 
com Ponte Preta e Santo An- 
dré. Ostimes que estão na mes- 
ma chave não se enfrentam. 
O Paulistão 2022 foi lançado 

Sabrina Sato apresentou o sorteio dos grupos do Paulistão-2022 

oficialmente após o Conselho 
Técnico com os 16 times parti- 
cipantes e o sorteio que defi- 
niu as chaves na sede da FPF. 

Luan, volante do São Paulo; 
Weverton, goleiro do Palmei- 
ras; Carlos Miguel, goleiro do 
Corinthians; e Lucas Braga, 

atacante do Santos, foram os 
responsáveis por sortearem as 
bolinhas dos grupos. 

O formato de disputa conti- 
nua o mesmo das últimas tem- 
poradas. A primeira fase terá 
12 clubes. Os times de um gru- 
po enfrentam os das outras 
chaves. Os dois melhores de ca- 
da grupo avançam às quartas 

de final, disputada em jogo úni- 
co, bem comoa semifinal. Ape- 

nasa decisão será realizada em 
partidas de ida e volta. 

Primeira competição de fu- 
tebol realizada no Brasil, o Pau- 

listão teve sua primeira edição 
disputada em 1902. O São Pau- 
lo é o atual campeão estadual, 
titulo conquistado este ano 
após longo jejum iniciado em 
2008, O time atualmente trei- 

nado por Rogério Ceni busca- 
rá seu 24.º titulo. O Corin- 

thians é o maior ganhador, 
com 30 taças. O Palmeiras, vi- 
ce nesta temporada, vem em 
seguida, com 23 troféus. O San- 
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GRUPOS PAULISTÃO 2022 

GRUPO A 

CORINTHIANS 

INTER DE LIMEIRA 

GUARA 

AGUA SANTA 
GRUPO B 

SÃO PAULO 

FERPREIÁRIA, 

NEVORIZONTINO 

SÃO BERNARDO 

ERUPO E 

PALMEIRAS 

MIRASSOL 

ITUAMO 

BOTAFOGO SP 
GRUPO D 

SANTOS 

RED BULL, BRAGANTINO 

PONTE PRETA 

tos ganhou o torneio 22 vezes. 

MUDANÇAS NA TRANSMISSÃO, 
Seaformade disputa permane- 
ce, houve mudanças nos direi- 
tos de transmissão do Esta- 
dual. À competição não será 
mais exibida pela Rede Globo, 

e sim pela Record na TV Aber- 
ta, com transmissão simultá- 

nea no Play Plus, no canal ofi- 
cial do Paulistão no YouTube e 

nas plataformas HBO Max, 
que faz parte da WarnerMe- 
dia, e Estádio TNT Esportes, 
além do aplicativo Paulistão 
Play. Há negociações em curso 
com outras empresas para a 

Prêmio The Best 

Fifa vai anunciar o melhor 
jogador do mundo em janeiro 
Cerimônia será feita 
de forma virtual por 
causa da pandemia. 
Jorginho, brasileiro 
naturalizado italiano, 
é um dos concorrentes 

ZURIQUE 

O vencedor do prêmio The 
Best, concedido ao melhor jo- 
gador do mundo, será conheci- 
do no dia 17 de janeiro. À Fifa 
anunciou ontem a data é con- 

firmou que a cerimônia será 
virtual, direto da sede da enti- 

dade, em Zurique, na Suiça, 
em respeito às medidas sanitã- 
rias necessárias no combate à 
pandemia de covid-19. 

A escolha dos melhores jo- 
gador e jogadora do mundo se- 

rá feita por votação, como de 
costume, entre os dias 22 deste 

mês e 10 de dezembro, Os elei- 
tores serão os técnicos e capi- 
tães das seleções e jornalistas 
escolhidos de cada federação 
nacional associada à Fifa. 

Na cerimônia, a Fifa tam- 

bém vai premiar os melhores 
técnicos e goleiros, tanto no 
masculino quanto no femini- 
no. E, em parceria com o Fif- 
pro, o sindicato dos jogadores, 
vai compor uma escalação dos 
mw melhores do mundo, por po- 
sição. Essa premiação também 
será concedida no feminino, 

Estes prêmios serão determi- 
nados com base no desempe- 
nho dos atletas na temporada 
europeia de 2020/2021. Sera le- 
vado em consideração também 
a performance dos jogadores 
no tormeio de futebol da Olim- 

piada de Tóquio, no Japão. 
Além disso, a Fifa vai entregar 
prêmio de Fair Play, dos fãs (so- 
bre iniciativa de torcedores) e 
também o Puskás Award, con- 
cedido ao autor do gol mais bo- 
nito do ano. 

Ederson está na disputa 
O brasileiro do Manchester 

City briga pelo Troféu 
Lev Yashin de melhor 
goleiro da temporada 

O atual dono do troféu de 
melhor do mundo é o polonês 
Robert Lewandowski, do Ba- 
yern de Munique e da seleção 
polonesa. Seguindo em grande 
fase, ele é um dos favoritos a 

levar o prêmio pela segunda 
vez. E tem a concorrência cos- 

tumeira de Lionel Messi, 

Cristiano Ronaldo e de Jor- 

ginho, brasileiro naturaliza- 
do italiano, campeão da Eu- 

rocopacoma seleção da Itá- 
hace daúltima Liga dos Cam- 
peões, pelo Chelsea. O bel- 
ga De Bruyne, do Manches- 
ter City, e o francês Kanté, 

do Chelsea, também estão 
bem cotados. 

No futebol feminino, a 
vencedora deve ser uma jo- 
gadora do Barcelona, Alexia 
Putellas, Jenni Hermoso, 
Sandra Pafios e Irene Pare- 
des, as mais cotadas, atuam 

no clube espanhol. 

PREMIADO. Jorginho já ga- 
nhou um prêmio de grande 
significado este ano. Ele foi 
eleito o melhor jogador da 
Uefano último mês de agos- 
to. Além disso, o volante es- 

tá concorrendo à Bola de 
Ouro, prêmio da revista 
France Foothall que será en- 
tregue em 29 de novembro. 

Neymar é o outro joga- 
dor nascido no Brasil que fi- 
gura entre os 30 finalistas 
da Bola de Ouro, é 

exibição em pay-per-view. 
Record e YouTube vão exi- 

bir 1á partidas da competição, 
sendo um jogo por rodada, in- 
cluindo quartas e semifinais. 
às duas partidas da final serão 
asúnicas transmitidas simulta- 

neamente pelas plataformas. 
HBO Max e Estádio TNT Es- 
portes vão mostrar 26 confron- 
tos do campeonato. Serão 24 
duelos da primeira fase, além 
de um jogo das quartas, um da 
semi e as duas finais. 
AFPF diz queo YouTube pla- 

neja criar novos modelos de 
transmissões, com a possibili- 

dade de escolha da narração, 
estatísticas em tempo reale ân- 
gulos de câmeras “jamais vis- 
tos”, Aentidade vai centralizar 
a produção e geração de ima- 
gens do Paulistão para todasas 
transmissões, num modelo se- 
guidopelas principais competi- 
ções do mundo, como a F-1, 

O acordo fechado coma FPF 
também inclui a exibição das 
partidas do Paulistão Femini- 
no, Paulistão A2 e Sub-20. À Li- 

veMode foi a empresa respon- 
savel por conduzir o processo 
de negociação de direitos em 
nome da entidade. 

BOLA SUSTENTÁVEL. A bola do 

Paulistão 2022 será a Sn. Ecok- 
nit, um modelo ecológico. Se- 

gundo a Penalty, fornecedora 
do material esportivo, é a bola 
mais sustentável do mundo, 
aprovada com certificação 
máxima pela Fifa, É produzida 
com elementos como tecido 

reciclável de quatro garrafas 
pet e meia e fio biodegradável, 
Essa bola estará presente em 
outros seis Estaduais. 

Astecnologias utilizadas fo- 
ram discutidas em um comité 

de desenvolvimento técnico 
da própria Fifa. e. 

O MELHOR DA TV 

FUTEBOL 

e Campeonato Brasileiro 
Athletico-PR x Ceará 

18h30 | TNT 
Atlético-MG x Corinthians 
19h / SporTV 
Santos x Red Bull Bragantino 
19h / Premiere 
Palmeiras x Fortaleza 

zohão | Premiere 
Fortaleza x São Paulo 
21h30 / Globo 
Juventude x Internacional 
21h30 / Premiere 
Sport xAmérica-MG 
21h30 | Premiere 
e Série B 
Brasil de Pelotas x Guarani 

19h / SporTV 2 
CRBx Londrina 

21h30 | Premiere 
Goias x Coritiba 

21h30 | SporTV 2 
Vasco x Vitória 
21h30 / SporTV 

BASQUETE 
o NEA 

Detroit Pistons x 
Houston Rockets 
21h30 / ESPN 
Miami Heat x L.A. Lakers 
oh / ESPN 
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Automobilismo 

Calculista nas pistas, 
brasileiro ganha chance 
na Academia da Ferrari 
Rafael Câmara vai 
disputar a F-4 em 
2022 como integrante 
do programa de 
desenvolvimento da 
escuderia italiana 

O Brasil voltou a ocupar espa- 
ço na equipe mais tradicional 
do automobilismo mundial. 
Um dos principais nomes do 
kart nacional, o pernambuca- 
no Rafael Câmara, de 16 anos, 
foi selecionado para integrar a 
Academia de Pilotos da Ferrari 
(Ferrari Driver Academia, 

FDA, na sigla em inglês). O jo- 
vem vai disputar a Fórmula 4 
em 2022 como integrante do 
programa de desenvolvimen- 
to da escuderia italiana, 

“Estou muito feliz por ter si- 
do selecionado pela Academia 
de Pilotos da Ferrari. É uma 

grande forma de encerrar uma 
temporada que foi muito boa pa- 
ra mim”, disse Câmara. “Passar 
uma semana em Maranello já ti- 
nha sido uma experiência fan- 
tástica, especialmente podendo 
pilotar na pista de Fiorano,” 

Rafael Chaves Câmara, cha- 

mado de Rafa pelos amigos é 
familiares, é natural do Recife 

seleção feminina 

e tem 16 anos. Ele começou no 
kart muito cedo, aos 6 anos, e 
seu ingresso na Academia da 
Ferrari é resultado, sobretudo, 
de uma temporada vitoriosa. 
O jovem foi campeão da 

WSK Champions Cup (evento 
de fim de semana único abrin- 
do a temporada em Adria, na 
Itália), depois ganhou o WSK 
Super Masters Series (campeo- 

nato de quatro etapas disputa- 
dona Itália) e faturou o Cham- 
pions of the Future, realizado 
em três etapas, nas mesmas 
pistas do Campeonato Euro- 
peu e Mundial. Também foi vi- 
ce do Europeu depois de lide- 
rar metade do campeonato e 
abandonou a final do Mundial 
quando liderava a disputa em 
razão de um pneu furado. 

“OQ talento ele mostrou e os 
resultados vieram. Da maneira 
como ele começou o ano, eu 
não tinha dúvida de que uma 
oportunidade muito interes 
sante apareceria para ele”, dis- 
se ao Estadão Dudu Massa, ir- 
mão de Felipe Massa, ex-F-1 e 
atualmente na Stock Car, e 

agente de Câmara. 
Câmara correu na Kart Repu- 

blic, que é uma das principais 
equipes do mundo e responsá- 
vel por revelar Lewis Hamil- 
ton e Nico Rosberg. Ele tinha 
como companheiro de equipe 

A Teu Ke | 

Aos 43 anos, Formiga é convocada por Pia e 
vai fazer despedida da seleção diante da Índia 

Após ficar ausente das 
últimas convocações da sele- 
ção brasileira feminina, a vete- 
rana Formiga foi a principal 
surpresanalista divulgada on- 
tem por Pia Sundhage para o 
Torneio Internacional de Fu- 
tebol. A meia de 43 anos fará 
sua despedida do Brasil na 

EM AOALESCAF 

partida contra a Índia, no dia 25, em Manaus. A trajetória de 
Formiga na seleção brasileira começou em 1995. Foram 233 

partidas (recorde entre homens e mulheres) e 29 gols, sete 
olimpiadas esete Copas do Mundo coma camisa do Brasil. é 

Eliminatórias da Copa 

Lucas Paquetá comemora '2021 maravilhoso” 
e revela ajuda de Neymar em fase difícil 

Ganhando cada vez maisa confiança de Tite,o meia Lu- 
cas Paquetá não escondeu a alegria pela boa fase que vive tan- 
tona seleção quantono Lyon. O jogador de 24anos celebrouo 
“maravilhoso” 2021 e também revelou que Neymar o ajudou 
em seu crescimento na seleção. “Fico feliz pelo que estou vi- 
vendo. Me dediquei e trabalhei bastante. Para mim, 2021 está 
sendo maravilhoso”, disse. “Quando vivi momentos dificeis, 
Neymar conversou comigo. Falou para cuter calma, disse que 
eueraumgrande jogador, que eu poderia contribuir bastante, 
Atitudes como essas me tranquilizarame deram confiança." e 

de kart pilotos de outros pro- 
gramas de desenvolvimento 
da Fórmulai, como Andrea Ki- 

mi Antonelli (Mercedes), Ar- 
vid Lindblad (Red Bull) e Ugo 
Ugochukwu (McLaren). 

“Estou muito feliz por 
ter sido selecionado pela 
Academia de Pilotos da 
Ferrari. É uma grande 
forma de encerrar uma 
temporada que foi 
muito boa para mim” 
Rafael Câmara 
Piloto 

O pernambucano é o tercei- 
ro brasileiro a ser selecionado 
para o programa de formação 
de pilotos da Ferrari, depoisde 
Gianluca Petecof e Enzo Firti- 

paldi, que já não integram 
mais o programa. 
Os testes e avaliações foram 

realizados na sede da Ferrari, 

em Maranello, na Ttália, Uma 
junta de profissionais avaliou, 
durante cinco dias, aspectos 
físicos, psicológicos e cogniti- 
vos dos pilotos que, claro, tam- 
bém foram avaliados pelo seu 
desempenho nas pistas é em 
simulador. Câmara foi indica- 

do pela equipe Telmex para re- 
presentar a América Latina na 

ESPORTES 

FERRARI DRIVER ACADEMY 

Aos 16 anos, Rafael Câmara já tem ótimos resultados no currículo 

fase final da seletiva da FDA, 
OC pernambucano não é 

oriundo de uma família com 
trajetória no automobilismo. 
Na infância, o pai de Câmara, 
Amaro, levou seu outro filho 

para andar num kart Indoor. 
Câmara também andou e se 
apaixonou. Começou a compe- 
tir no kart muito cedo, aos 6 

anos, e não parou mais, 

Segundo Massa, Câmara é ti- 
mido e “um pouco calado para 
as pessoas que não o conhe- 
cem”. Mas quando ele veste O 
capacete “se transforma com- 
pletamente”. “Ele se concen- 
tra de uma maneira impressio- 
nante. É irritante até o quanto 
éfriona pista, o quanto é calcu- 
lista. Até nem parece com um 
piloto latino. Isso é uma coisa 

vel: Plaria Silvia Carma bro 

muito forte do estilo dele. 
Uma qualidade marcante.” 
O sucesso do novo piloto da 

Ferrari só foi possível graças 
aos esforços da família. Os pais, 
Amaro e Paula, se mudaram 
com ele do Recife para São Pau- 
lo para deixar o garoto confortá- 
vele focado no automobilismo. 
“A família fez de tudo pelo Rafa, 
muitas vezes sem conhecimen- 
to, passando por dificuldade de 
não saber o que fazer, mas não 
deixaram de medir esforços. A 
importância deles é crucial nes- 
se processo. Eles abdicaram de 
muitas coisas para dar a oportu- 
nidade para o Rafa ter tranquili- 
dade e fazer o melhor dele nas 
pistas € ser premiado com essa 
chance de se tornar piloto da 
Ferrari”, pontua Massa. € 

pie Publicitário 

COLUNA SECOVI Eldon. 
14 TO da narambro da 2021 

Um hub de soluções imobiliárias 
MoviMente reúne slartups que trazem respostas a diversas dores do mercado 

covi-SP (Secovi NE) tinham um objetivo: 

aproximar startups e empresários do setor 

imobiliário com foco na inovação. Assim surgiu 

E m 2017, os Novos Empreendedores do Se- 

o MoviMente, 

“Reunindo jovens empresários que serão 05 

futuros lideres do mercado, e mesmo da insti- 

tuição (alguns já integram a diretoria), 0 grupo 

nasceu com a função de oxigenar e transformar 

conceitos e práticas, missão que vem cumprindo 

plenamente, como comprova o MoviMente, um 

bem-sucedido programa que chega à quinta edi- 

ção”, afirma Basilio Jafet, presidente do Secovi-5P 

e idealizador do NE. 

Lima das novidades do MoviMente deste ano 

é a premiação às duas melhores startups em três 

categorias: construtech, condotech, proptech. 

Mais uma vez os projetos Inscritos serão avalia- 

dos por duas bancas formadas por experientes 

diretores do Secovi-5P, empresários e profissio- 

nais do setor imobiliário e da área de inovação. 

hiliária 
geraldo NE. 

Kua Doutor Bacelar, 1043 - vila Mariana - Sã0 Paulo - SP 

[1115591-1300 | avesso com.br 

DIO stortupes fe estão 

gssocicudas do Secoui-SP 

“A ideia deu tão certo que, de forma pioneira, 

abrimos caminho para a associação de startups 

à entidade, que têm a chance de se conectar di- 

retamente com as dores do mercado e apresen- 
tar suas soluções - 

filiadas. Podemos dizer que, hoje, funcionamos 

como um dos principais hubs de inovação imo- 

*, telata Rodrigo Abrahão, coordenador 

já contamos com 1h) delas 

Outras informações sobre mais esta impor- 

tante iniciativa para o mercado imobiliário em 

movimento secovi com briconcurso!, 

$3 SECOVISP 
ASA DO MERCADO MAORILHAÇO 
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Zona rural, reduto do governo, 

é simpática ao nacionalismo, mas 
depende dos subsídios da UE 

No coração 
a Polô la, 

o euro fala 
mais alto 
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MACTES HABRDAL IRA 

s torres gêmeas de 
Santo Estanislau, 

e uma gigantesca igre- 
ja católica de tijolos verme- 

lhos, são visiveis a quilôme- 
tros de distância nos campos 
de milho e pastagens desta 
área conservadora do leste da 

Polônia, um bastião de apoio 
Eos nacionalistas que EOVCT- 

nam o pais. 
“Esse partido é conservador 

e católico, e as pessoas aqui 
são muito apegadas às tradi- 
ções nacionais e à Igreja”, dis- 
se Dariusg Sikorski, represen 
tante eleito de um distrito que 
deu mais de 90% dos votos ao 

candidato vitorioso do parti- 
do governista na eleição presi- 
dencial no ano passado. 

Eles também estão profun 
damente apegados, no entan- 
to, ao dinheiro da União Euro- 
peia. Os contribuintes do blo- 

O ESTADO DE 5. PAULO 

Na Polônia, que se 
beneficia do dinheiro da 
Europa, ser eurocético é 
bem mais difícil que no 
Reino Unido 

co deram quase US$ 150 mi- 
lhões para construir uma rodo- 
viacoutros milhões para finan- 
ciar um parquinho infantil, es- 
tações de bombeamento de 
água, sistema de esgoto, proje- 
tos de energia limpa e melho- 
rias na escola local, 

Com a Polônia em guerra 
CONTtra à Europa pelo estado 

de direito - e a possibilidade, 
embora remota, de o país dei- 

xaro bloco-—o governo se equi- 
libra entre instintos naciona- 

listas impregnados de fe reli- 
giosacarealidade do interesse 
econômico. A solução dessa 

tensão definirá a maior crise 
da UE desde o Brexit. 

DESGASTE. As relações com 

Bruxelas tornaram-se tão des 
gastadas que o partido gover- 
nante-da Polônia, o Lei e Justi 
ça (PiS), e seus apoiadores em 

Varsóvia lançam ataques ver 
bais cada vez mais incendia- 

ros, ameaçando “atear fogo 
na Europa” e insultando a & 
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MACTER NABRDALTIAITHE ME TORE TIMES-FATDIDA 

» UE como uma força “colo- 
nial” de intimidação. O primei 
ro-ministro polonês chegou a 
falar de uma “terceira guerra 
mundial”. 
Mas lugares como Kobylin- 

Borzymy não têm disposição 
para uma luta ate a morte. À 
Polônia recebeu mais de USE 

225 bilhões da UE desde que 
aderiu, em 2004. À precisão é 
que receba isso novamente em 
subsídios c empréstimos até 
2027, além de outros USS 47 
bilhões como parte do progra- 
ma de recuperação da covid. 
“Quanto às alegações de na- 

cionalistas em Varsóvia de que 
a UE é uma força de ocupação 
semelhante à União Soviética 
cã Alemanha nazista, ninguém 

acredita nisso”, disse Sikorski, 
chefe do conselho local, cujos 

15 membros eleitos apoiam o 
Pis. “Muitos agricultores da 
área, a espinha dorsal daecono- 
mia local e reduto do governo, 

teriam problemas para se man- 
ter sem os subsídios de Bruxe- 
las. Quase todos aqui se benefi- 
ciam da UE, Deixar o bloco não 
é uma opção realista.” 

'POLEKIT'. Mas um “Polexir” 

(versão polonesa do Brexit), 
de repente, se tornou uma pos- 

sibilidade depois que o Tribu 
nal Constitucional da Polônia 

decidiu, neste mês, que as leis 
nacionais estavam acima da 

lei europeia. Altos funcioná- 
rios em Bruxelas e políticos eu- 

| , 
| 
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Catolicismo [90% da população) 

ARC pie ESTAR 

ropeus denunciaram a deci- 

são como uma ameaça intole- 
rável, que não pode persistir 

sea Polônia quiser continuar 
no bloco. 

O confronto da Europa com 
a Polônia envolve liberdade de 
imprensa, direitos LGBT, inde- 
pendência do Judiciário e ou- 
tras questões. Mas a crise se 
agravou após a decisão do tri- 
bunal. “Você está caminhando 

como um sonâmbulo em dire 
ção à saida da UE”, disse Mo- 

ritz Kôrner, curodeputado ale 
mão, ao premie polonês, Ma- 
teusz Morawiecki, durante um 
debate na semana passada, em 
Estrasburgo. “A UE não é uma 
loja de autoatendimento. Se 

ameaça bloquear 
fundos da Polônia 

União Europeia 

não quiser cumprir a legisla- 
ção europeia, não pode conti- 
nuar a ser membro.” 

Os simpatizantes do Pis em 
Kobylin-Borzymy, geralmen- 
te, rejeitam os rumores de Po- 

lexit como uma ameaça arqui- 
tetada por liberais estrangei 
rose poloneses, uma visão pro- 
movida com entusiasmo na se- 
mana passada pela TV estatal. 
Ou pelo menos eles esperam 
que seja. 

Leszek Mezynski, um fazen- 
deiro aposentado e vice-dire- 
tor do conselho regional, disse 
que o distrito conservador que- 
ria manter distante os imigran- 
tes e ideias liberais como o ca- 
samento gay para evitar um 
“suicídio civilizacional”. 

Mas ele está muito mais preo- 
cupado em perder os benefi- 
cioseconômicos que fluem dos 
subsídios agrícolas europeus, o 
financiamento para novas es- 

tradas e outras grandes quanti- 
dades de dinheiro. “O Polexit é 
algo que ninguém aqui real- 
mente quer”, disse Mezynski, 
Até que o Reino Unido votasse 
pela saida em um referendo, 
em 2016, no entanto, o Brexit 
não era algo que muitos britâni- 
cos pareciam querer ou espera- 
vam que acontecesse. 

Ão contrário do Reino Uni- 
do, onde a hostilidade à UE 
apareceu como uma força po- 
derosa na política interna mui- 
to antes da votação de 2016, a 
Polônia nunca teve um lobby 
significativo para que ela se ré- 
tirasse do bloco. Em contraste 
com os britânicos, antes do 

Brexit, a Polônia tira muito 

mais dinheiro do pote da Euro: 
pa do que coloca nele, 

OPOSIÇÃO. Um referendo polo- 
nês de 2004 sobre a adesão ao 

bloco foi aprovado com 77% 

dosvotoseo apoio para perma- 
necer nele aumentou para qua- 

sego%, de acordo com pesqui- 
sas recentes. 

Os avisos de que a Polônia 
está colocando em risco sua 

adesão deixaram o PiS vulne- 
rável às acusações do lider da 
oposição, Donald Tusk, de 
que ogoverno, com toda a sua 

arrogância patriótica, se ali- 
nhou com Moscou ao minar à 

unidade europeia. Essa é uma 
acusação poderosa em um 

país comum medo permanen- 
te da Rússia. 

Na semana passada, Tusk, 

um €x-primeétro-mimistro po- 

lonês e até 2019 presidente do 
Conselho Europeu, atraiu de- 
zenas de milhares de pessoas 
gritando “Nós ficaremos!”, 
em um protesto pró-Europa 
barulhento no centro de Var- 
sóvia. 

Em uma manifestação sepa- 
rada na cidade de CGdansk, no 

norte, o ex-lider sindical do So- 
lidariedade Lech Walesa, que 
ganhou o Nobel da Paz por li- 
derar a oposição ao regime co- 
munista da Polônia, na década 
de So, denunciou o governo 
por colocar em risco a adesão 
da Polônia ao bloco. Os cen- 

trosurbanos poloneses há mui- 
to-se opõem ao Lei e Justiça. 
Muito mais preocupante para 
o partido no poder, no entan- 
to, eo descontorto sentido em 

sua base rural, 

CONSERVADORISMO, O saguão 
de entrada da escola primária 
em Kobylin-Borzymy, em ho 
menagem a um padre jesuíta 
polonês do século 16 celebra 
do por seu patriotismo, é ador- 
nado com crucifixos e uma ho- 
menagem ao papa João Paulo 

II, nascido na Polônia. A esco 

la também foi beneficiada por 
dinheiro europeu. 
Apesar das declarações do 

Subsídios de Bruxelas 
A Polônia tira 

muito mais dinheiro 
do pote da União 
Europeia do 
que coloca nele 

premié Morawiecki, de que a 
Polônia é um “pais orgulhoso” 

quenuncase submeterãà pres- 
são financeira da UE, essa pres- 
são às vezes funciona, mesmo 

no reduto do partido. Dezenas 
de cidades polonesas domina- 
das pelo PiS causaram indigna- 
çãona Europa, em 2019, decla- 
rando-se zonas “livres de 
gays”. Depois, um por um, 
ameaçados com cortes no fi 
nanciamento europeu, recua- 
ram discretamente. 

Na semana passada, Mo- 
rawiecki, logo depois de pro 
meter nunca se render, em um 
discurso desafiador ao Parla: 
mento Europeu, abriu um ca- 
minho claro para uma rendi 
ção parcial, Ele disse aos euro- 
deputados que seu governo eli 
minaria uma câmara discipli- 
nar para juizes que o tribunal 
superior da Europa e seus fun- 
cionários mais graduados 
veem como uma forma de com- 

prometer a independência do 
Judiciário polonês. Eles exigi- 
ram quea Polônia o desmante- 
lasse € revertesse outras mu- 

danças promovidas pelo Pis. 
O poder de decisão final em 

Varsovia no entanto, não cabe 

ao primeiro-ministro, mas aJa- 
roslaw Kaczynski, de 72 anos, 

olider profundamente conser- 

vador e imprevisível do parti- 
do governista. Kaczynski, um 

católico fervoroso e solteiro 
convicto, é insultado pelos li- 

berais como um excêntrico 

reacionário. Mas ele tem um 
senso político estranho que o 
tornou a figura dominante da 
Polônia, embora esteja sendo 
testado pelo confronto de Var- 
sovia com Bruxelas. 

EUROCÉTICOS. Kaczynski pre- 
cisa se preocupar com aaliena: 
ção de eleitores que depen- 
dem de dinheiro europeu, à 
medida que as eleições marca- 
das para 2023 sé aproximam. 
Ao mesmo tempo, ele está lu- 
tando para manter um gover- 
no de coalizão frágil que de- 

pende de uma facção de extre- 
ma direita liderada pelo minis- 
tro da Justiça, Zbigniew Zio- 
bro, o arquiteto das mudanças 
no Judiciário que agora estão 
nocentrodo conflito com a Eu- 
ropa. 

Em entrevista na semana 
passada para a Sieci, uma revis- 
ta semanal conservadora, 
Kaczynski descartou a possibi- 
lidade de um Polexit como 
“um disparate completo” in- 
ventado por seus oponentes. 
Mas ele também deixou claro 

que não quer uma eleição ante- 

cipada, algo que será dificil de 
evitar, a menos que estenda a 
mão para Ziobro e para outros 
eurocéticos. 

Embora ainda não haja ne- 
nhum sinal de deserção em 
massa de seus apoiadores, al- 
guns eleitores estão tendo 

dúvidas. Piotr Perkowski, agri- 
cultor de 43 anos que recebe 
subsídios curopeus e costuma- 
va votar no Pis, foi seco. “Não 
vou votar neles agora”, disse. 

“O governo tirou dinheiro da 
UE para construir um novo sis- 

tema de bombeamento de 

água, mas não o conectou à mi- 
nha casa, deixando minha fa- 

milia sem água encanada. O 
Lei e Justiça fez muitas pro- 
messas que não cumpriu.” 

SEM SAÍDA. Mas o partido, 
comaajuda da TV estatal, con- 
venceu muitas pessoas em 

Kobylin-Borzymy de que a 
oposição, e não o governo, é a 
culpada por suscitar dúvidas 
sobre a adesão da Polônia ao 
bloco ao divulgar as disputas 
internas do pais na frente de 
estrangeiros. 

“O Polexit é algo 
que ninguém aqui 
realmente quer” 
Leszek Mezynski 

Fazendeiro aposentado e 
vice-diretor do conselho 

regional de Kobylin-Borzymy 

“Não há outra 
opção para nós, exceto 
a Europa. A única 
alternativa a 
Bruxelas é Moscou. 
E já sabemos como 
funciona isso” 
Kazimierz Kloskowski 

Produtor de milho e trigo 

“As pessoas devem resol- 

ver suas disputas em casa é 
não gritar para que seus vizi- 
nhos possam ouvir”, disse Ka- 

zimierz Kloskowski, cuja fa- 
zenda familiar produz milho e 
trigo. Ao mesmo tempo, como 
beneficiário de subsídios em 
dinheiro da Europa, ele não es- 
tá totalmente convencido de 
que a escalada da tensão com 
Bruxelas seja uma boa ideia. 
“Não há outra opção para nós, 
exceto a Europa”, disse. “A úni 
ca alternativa a Bruxelas é 
Moscou. E já sabemos como 
funciona isso.” 4 
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Ele queria curar o 
pai, mas ajudou 
o mundo inteiro 

Sharif Tabebordbar desenvolveu 
um método revolucionário para 
tratamento de doenças musculares 

CAMBRIDGE, EUA 

Ourirido Sharif Tabebordbar 

nasceu, em 1986, seu pai, Ja- 

far, então com 32 anos, jáapre- 
sentava sintomas de uma 
doença muscular degenerati- 
va, Jafar mancava e perdia o 
equilibrio com frequência. 
Então, ele perdeu a capacida- 
de de dirigir. Quando chegou 
aos 50 anos, ainda conseguia 

usar ambas as mãos. Agora, 
tem de apoiar uma na outra. 
Ninguém conseguiu desco- 
brir o que era ou se os filhos 
herdariam a doença do pai? 
Enquanto crescia e assistia 

a condição do pai se deterio- 
rar, Sharifprometeua si mes- 
mo que resolveria esse mistê- 
rio e encontraria a cura. Sua 
busca o levou a um doutora- 
doem biologia do desenvolvi- 
mento e regenerativa, aos 
mais competitivos graus da 
pesquisa médicaacadêmica e 
a uma descoberta, publicada 
em setembro pela revista 
cientifica Cell, que pode trans- 
formar a terapia genética, 

Cientistas usam com fre- 
quência virus desativados 
(VAA) para levar a terapia ge- 
nética às células. Mas células 
musculares danificadas, com 

as que afligem o pai de Sharif, 
são dificeis de tratar. Quaren- 
ta por cento do corpo huma- 

tt Eu sou Leandro Karnal, 

no é composto de músculos, Pa- 
ra levar o virus aquelas células 
específicas, os pesquisadores 
têm de usar doses enormes de 
medicação, A maioria dos virus 
acaba no figado, prejudicando 
ou até matando os pacientes, 

Sharif conseguiu desenvol- 
ver virus que vão diretamente 
para os músculos — poucos aca- 
bam no figado, A descoberta 
pode possibilitar tratamentos 
com uma fração da dosagem 
necessária anteriormente e 

sem efeitos colaterais. 
Jeffrey Chamberlain, que es- 

tuda terapias para doenças 
musculares na Universidade 

de Washington, afirma que o 
novo método “pode permitir 
tratamentos para qualquer te- 
cidono corpo humano”, inclu- 

indo células cerebrais, que ape- 
nas recentemente passaram a 
ser consideradas alvos da tera- 
pia genética. Francis Collins, 
diretor dos Institutos Nacio- 
nais de Saúde, que ajudaram a 
financiar o estudo, afirmou a 
pesquisa tem “potencial de in- 
cluir outros órgãos” e possibili- 
ta o tratamento de uma gama 
de sindromes genéticas. 

Sharif nasceu em Shiraz, no 

Irã. Com base em suas notas 

em uma avaliação nacional, foi 

aprovado em uma escola de ta- 
lentos de ensino médio. De- 
pois, foi aprovado em um pro- 
grama de aceleração acadêmi- 

Sharif Tabebordhar em seu laboratório em Cambridge, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts 

“OQ novo método (de 
terapia genética) pode 
permitir tratamentos 
para qualquer tecido no 
corpo humano” 
Jeffrey Chamberlain 

Pesquisador de doenças 
musculares na Universidade 
de Washington 

ca da Universidade de Teerã. 
Essa graduação leva do bachare- 
lado ao doutorado em apenas 
nove anos. “Era o meu sonho”, 

disse. “Tive de estudar muito 
para aquele exame - inglês, ára- 
be, ciências.” Valeua pena -ele 
ficou em sétimo lugar, entre 1,3 
milhão de candidatos. 
Na Universidade de Teerã, 

Sharif se formou em biotecno- 
logia. Depois, fez mestrado e 
se candidatou para programas 

bo /=igrjefeo pso]==jr-[0/=[07 
Vem pensar com a gente!) 

Leandro Karnal, historiador e colunista do Estadão 

VEMPENSAR.E Wol. 

de PhD nas melhores universi- 

dades do mundo em pesquisas 
sobre distrofias musculares, 

naesperançade que isso o leva- 
ria acura do pai. Sharifacabou 
no laboratório de Wagers, em 
Harvard. 

NOVA FASE. Por todo esse tem- 
po, à mesma questão o perse- 
guiu: qual é a causa da doença 
de seu pai? Quando Jafar foi a 
Harvard para a cerimônia de 
graduação do filho, em 2016, 
Sharifaproveitou para sequen- 
ciar seus genes e finalmente 
ele descobriu que o pai tinha 
uma sindrome genética rara, a 
distrofia muscular facioscapu- 
lohumeral (FSHD), que afeta 
de uma a 10 pessoas a cada 100 
mil. Isso não é causado por mu- 
tações em genes, mas por muta- 
ções em regiões entre os ge- 
nes, que resultam na excreção 
de uma toxina que mata célu- 
las musculares, 
Uma doença como a do pai 

de Sharif é dificil de tratar. As 
distrofias musculares mais co- 
muns são causadas por muta- 

S TADÃO.-COM.BR 

ções que deixam os pacientes 
sem uma proteina especifica. 
A terapia genética tem de re- 
por essa proteina em algu- 
mas células musculares, mas 

não todas, 
Chamberlain disse que, 

comtodo o trabalho pré-clini- 
co que Sharif realizou, os no- 
vos virus poderão ser usados 
emtestes clínicos daqui a seis 
meses ou um ano, Atualmen- 
te, Sharif avançou para um 
próximo passo e decidiu que 
agora quer desenvolver no- 
vas drogas. Ano passado, ele 
fundou uma empresa de medi- 
camentos chamada Kate The- 
rapeutics, focada em terapia 
genética para doenças muscu- 
lares, e trabalhará nisso na 

próxima fase de sua carreira. 
Sharifespera que seu traba- 

lho poupe as pessoas de sofri- 
mento. Mesmo assim, o desti- 

no de seu pai ficou pendente. 
Jafar Tabebordbar passou do 
ponto em que ainda seria pos- 
sivel ajudá-lo. “Ele nasceu ce- 
do demais”, afirmou o filho. 
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Contas públicas PEC dos precatórios 

Câmara confirma mudança no teto 
Casa mantém espinha dorsal de proposta que modifica âncora fiscal do governo e adia 

pagamento de dívidas judiciais; alterações abrem espaço superior a R$ 91 bi no Orçamento 

IDIANA TOMAZELLI 
LORENNA RODRIGUES 

BRASÍLIA 

Após um placar apertado no 
primeir o tUuEnO, O BUY Crno 

obteve uma vitória mais tol- 
gada no plenário da Câmara 

com a aprovação, em segun- 
do turno, ontem à noite, da 

PEC dos precatórios. A pro- 
posta revê o teto de gastos (a 

regra que limita o avanço das 
despesas à inflação), poster- 

o pagamento de dívidas 
definidas pela Justiça e, as- 

sim, abre caminho ao paga- 
mento do Auxílio Brasil de 

R$ 400 até dezembro de 
2022. Os governistas precisa- 

vam de 308 votos e consegui- 
ram 323 (a 172). Na semana 

passada, com 57 deputados 

ausentes, 312 votos garanti 
ram o primeiro turno. 

A PEC segue para o Sena 
do, onde também deverá ser 

apreciada em dois turnos. 
Ontem mais cedo, o presi- 
dente do Senado, Rodrigo Pa 
checo (PSD-MG), disse que 

a Casa terá “senso de urgén- 
cia” para votar a PEC, mas 
não garantiu envio direto do 
texto ao plenário. O trâmite 
habitual de uma alteração 
constitucional é passar an- 
tes pela Comissão de Consti- 

tuição e Justiça (CCJ). Além 

disso, os senadores estão 
mais resistentes à proposta. 

QUÓRUM. O placar mais favo- 

rável para concluir a votação 

em primeiro turno e já seguir 

para o segundo turno na Cá- 
mara foi 7! possiv ge] graças EU 

quorum maior do que na se- 
Tidtia passada. No ALIME, So] 

deputados marcaram presen- 
ca após Lira flexibilizar as re- 

gras e permitir votação remo- 
ta, Contribuiu a negociação 

pela liberação de emendas às 
vésperas da votação. 

A PEC libera R$ 91,6 bi- 
lhões de espaço no Orça 

mento de 2022 € é conside- 

rada essencial pelo governo 
para o Auxílio Brasil. Parla- 
mentares contrários recla 
mam que a folga fiscal pode 
incrementar emendas dere 
lator, empregadas na distri- 
buição de recursos a alia 
dos. É COLABOROU FRANCISCO ARTUR, 

ESPECIAL PARA O BROADCAST 

APESAR DE CRÍTICAS, SEMADO 
PREFERE PEC à 'PLANO E, PÁG. E3 
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Uma boa proposta? 

ARTIGO 

Jeferson Passos e Pedro 
Pedrossian Neto 
Respectivamente, presidente da 

Associação Brasileira das Secre- 
tarias de Finanças das Capitais 

iAbrasfje secretário da Fazenda 
de Aracaju; e diretor técnico da 

Abrasf e secretário municipal de 

economista Bernard 
Appy, em artigo neste 
jornal, admitiu que a 
aprovação da PEC no 

passa pelo convencimento das 
capitais e do setor de serviços 
de que a junção do ICMS e 1585 
seria um bom negócio. Sem le- 
var em conta os demais aspec- 
tos dessa PEC, vamos nos ater 

aos pontos centrais dessa fusão. 
O primeiro problema é o au- 

mento da tributação sobre o se- 
tor de serviços. A aliquota atual 
do ISS, pela legislação nacional, 
não pode ser maior que 5% nem 
menor que 2%. A alíquota do 
ICMS varia de um Estado para 
outro, mas gira em tomo de 
1826, podendo chegar a 25%, Es- 
tima-se que, somando as aliquo- 
tas do novo IBS e da CBS fede- 
rala carga tributária sobre bens 
e serviços seria de 30% - de lon- 
ge, o maior IVA do mundo. Se- 
ria preferivel um IVA com 
aliquota menor c avançar na tri- 
butação da renda e do patrimô- 
nio, como vigora nas econo- 
mias da OCDE, Uma reforma 
que resulta na criação do maior 
IVA do mundo parece-nos, no 
minimo, contraproducente. 

Elevar a tributação no setor 

de serviços trará inconvenien- 
tes graves. Além do impacto re- 
cessivo no setor que representa 
7285 do PIE, haverá um estimu- 
lo à pejotização — ameaçando o 
emprego formal no setor que 
mais emprega no Pais. Outro 

Juntar o ICMS e o ISS 

pode produzir um 
resultado ainda matis 
disfuncional do que 
o atual 

problema é o aumento da sone- 
gação. Mesmo com uma aliquo- 
ta de 5%, a sonegação no setor 
de serviços é significativa. Dife- 
rentemente das mercadorias, 

os serviços são “intangíveis”: 
uma vez prestados, dificilmen- 

te o Fisco tem como averiguar. 
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Com uma aliquota de 30%, ha- 
verá uma generalização da 
prática. 
Ao extinguir o 155, a PEC No 

obriga o município a viver de 
repasses dos Estados - numa 
clara afronta ao pacto federati- 
vo. Além de alterar o principal 
critério de repartição entre os 
municípios, num rateio cujo 
efeito éincerto e injusto. A pro- 
posta prevê que o rateio seja fei- 
to de forma proporcional à po- 
pulação de cada cidade (60% 
do valor), 5% será dividido 
igualmente entretodos eos ou- 
tros 35% conforme dispuserem 
as Assembleias Legislativas. 
Municipios que fomentaram o 
desenvolvimento econômico 
teriam de destinar parte da arre- 
cadação para outros que sobre- 
vivem dos repasses federais e 
estaduais. 
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Ou seja, a PEC no mexe em 
tudo, sem salvaguardas, Seria 
mais prudente fazer o [BS a par- 
tir da transformação das legisla- 
ções estaduais do ICMS em 
prol de uma única legislação na- 
cional, com imposto de aliquo- 
ta única, no destino, unificação 
de base de cálculo, sem incidén- 

cia em cascata, com um padrão 
de obrigações acessórias — num 
IVA “padrão ouro”. 

Outra reforma poderia ser fei- 
ta no 158, unificando-os nacio- 
nalmente. Os problemas do 188 
podem ser facilmente resolvi- 
dos com normas infraconstitu- 
cionais. Juntar o ICMS e o 55, 
no complexo cenário brasileiro, 
pode produzir um resultado 
mais disfuncional que o atual. 
Não hã margem para erros, 
apostas ou experimentalismos 
econômicos, € 

Contas públicas PEC dos precatórios 

Senado deve mudar texto, 
Mas dVád a que PEC ainda 
é melhor do que “plano B' 
Com sinais dados pelo 
mercado, senadores 
dizem que a ideia é 
restringir o uso da 

folga de R$ 91,6 bi 
aprovada na Câmara 

ADRIANA FERNANDES 

BRASILIA 

A decisão do Supremo Tribu- 
nal Federal (STF) de suspen- 
deras emendas de relator refor- 
çou a posição do Senado em di- 
ficultar o caminho para a apro- 
vação da Proposta de Emenda 
a Constituição (PEC) dos pre- 
catórios. Mas os sinais dados 
pelo mercado financeiro de 
quea PEC é melhor solução pa- 
ra bancar o novo programa so- 
cial dogoverno do que o “plano 
B” de prorrogação do auxílio 
emergencial também estão sen- 
do ouvidos pelos senadores, 
Os preços dos ativos, como 

juros, dólar e Bolsa, reagiram 
positivamente à votação em se- 
gundo turno com a aposta de 
que a PEC é o menor dos males 
paraas contas públicas. Repre- 
sentantes do mercado têm ali- 
mentado os senadores com in- 
formações de que 0 risco para 
as contas públicas pode ser 
maior sem a PEC. 
Segundo apurou o Estadão, 

os senadores pretendem mu- 
dar o texto para restringir o 
uso da folga de R$ 91,6 bilhões 
aberta com a PEC em ano elei- 

GABRIELA BILO/ESTADÃO-L7 2/2010 
EAN RAE DO ET E PT AR E 

PEC 'fragiliza o regime fiscal”, 

diz o senador Alessandro Vieira 

toral via redução das emendas 
derelator, base do chamado or- 

camento secreto, que foi colo- 
cado em xeque pelo resultado 
do julgamento do STF. 

POSICIONAMENTO. O PT fe- 
chou posição contrária à PEC 
e os senadores de partidos do 
centro estão divididos — há al- 
guns sinalizando ser contra a 
matéria. A articulação ganhou 
força com a criação da Frente 
Parlamentar de Defesa da Res- 
ponsabilidade Fiscal, liderada 
pelos senadores Oriovisto Gui- 
marães (Podemos-PR) e Ales- 
sandro Vieira (Cidadania-SE). 

Lider do MDE, amaior banca- 
da no Senado, Eduardo Braga 

(AM), admite que a tramitação 
na Casa não será fácil, mas 
apoia a aprovação da PEC com 
mudanças para torná-la mais 
restritiva, com a redução do es- 
paço para mais gastos. “Ouvi de 
uma pessoa do mercado muito 
influente. E melhorum fim hor- 
roroso do que um horror sem 
fim”, argumentou. Ele dizacre- 
ditar que a PEC será votada na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) na próxima sema- 
na, com votação no mesmo dia 
no plenário. 
O senador Alessandro Viei- 

ra, que é um dos autores da 
ação no STF que questiona o 
orçamento secreto, a mobiliza- 
ção é para rejeitar a PEC. “Ela é 
desnecessária, Ela fragiliza o 
regime fiscal”, critica. 

STF. Para a senadora Simone 
Tebet (MDEB-MS), o Senado 
não vai aprovar a PEC do jeito 
que chegar da Câmara. “Ainda 
mais agora com o placar do 
STF. Vamos repor as coisas nos 
devidos lugares, até porque co- 
mo subsídio temos a decisão 
dos ministros do Supremo”, 
afirma. Tebet diz que há saída 
para bancar o Auxílio Brasil e 
planos Be € como alternativas. 
Segundo o senador Oniovisto, 

a criação da frente mostra que 
hámúmero suficiente de senado- 
res que vai atuar contra projetos 
que atentem contra o teto de 
gastos. “O primeiro teste vai ser 
essa PEC dos precatórios. Va- 
mos nos colocar contra.” 6 

Perguntas & 
respostas 

O que muda com a PEC 
dos precatórios e por 
que ela é tão criticada 

e Por que a PEC dos pre- 
catórios é tão polêmica, já 
que o dinheiro seria usa- 
do para o Auxílio Brasil? 
Pela forma como o governo 
conduziu a proposta. Em 
resumo, o texto faz duas 
mudanças para abrir espaço 
no Orçamento de 2022, ano 
de eleições, de R$ 91,6 bi- 

lhões: adia o pagamento de 
precatórios (dividas do go- 
verno já reconhecidas pela 
Justiça) e muda a correção 
do teto de gastos, a regra 
que impede que as despesas 
cresçam em ritmo superior 
à inflação. Não há em ne- 
nhuma parte da PEC os de- 
talhes do novo programa 
social, nem o valor do bene- 

ficio, nem quais os critérios 
para as famílias serem con- 
templadas. A proposta tem 
so 0 objetivo abrir o espaço 
no Orçamento, 

e Quais são as principais 
criticas à PEC? 
Técnicos alertam que a folga 
também será usada para tur- 
binar as emendas parlamen- 
tares. Congressistas falam 
em um piso de R$ 16 bilhões 
para as emendas de relator, 
que são direcionadas aos re- 
dutos eleitorais de aliados 

do governo e criticadas pela 
falta de transparência. 

e Com a proposta have- 
rá uma mudança no teto 
de gastos. O que ela pode 
acarretar? 

Hoje, a fórmula para corri- 
gir o teto de gastos conside- 
ra a inflação medida pelo 

Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (TP- 
CA) acumulada em 12 me- 

ses até junho do ano ante- 
rior à vigência do Orçamen- 
to, A escolha desse periodo 
se justifica porque é o dado 
disponivel nos meses de 
agosto, quando o governo 
precisa enviar ao Congresso 
o projeto de Orçamento do 
ano seguinte. Com a mudan- 
ça, o IPCA usado na corre- 

ção do teto passa a ser o 
indice acumulado entre ja- 
neiro e dezembro. Segundo 
os técnicos do Congresso, a 
alteração é casuística, pois, 
de 2023 em diante, não há 

qualquer garantia de que o 
cálculo de janeiro a dezem- 
bro seja mais vantajoso. 

º Qual será a mudança na 
quitação dos precatórios? 
Pelo texto, o limite proposto 
é O montante pago em preca- 
tórios em 2016, ano da apro- 
vação do teto de gastos, cor- 
rigido pela inflação. O adia- 
mento dessas dívidas afeta 
principalmente grandes em- 
presas como Petrobras, ban- 

cos públicos e privados e 
fundos de investimento que 
adquirem os direitos de co- 
brar esses débitos. 

e Tem como criar um no- 
vo programa social sem 
a PEC dos precatórios? 
Sim. Especialistas já deram 
várias sugestões. E possivel 
contabilizar o precatório do 
Fundef (Fundo de Manuten- 
ção e Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério) 
fora do teto, cortar despesas 
da máquina pública e direcio- 
nar parte das emendas para 
o gasto social, Com essas me- 
didas, seria possivel conse- 
guir espaço de R$ 35 bilhões, 
o que dobraria o orçamento 
do Bolsa Familia em 2022. 
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Congresso Prioridade após precatórios 

Lira promete avançar com 
PL da desoneração da folha 

Projeto de lei que 
prorroga medida até 

2026 emperrou em 
votação na Comissão 
de Constituição 
e Justiça (CCJ) 

O presidente da Câmara, Ar- 
thur Lira (Progressistas-AL), 
comprometeu-se a ajudar na 
tramitação da prorrogação da 
desoneração da folha de paga- 
mento após a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
dos precatórios ser aprovada. 

A desoneração atende desde 
20110517 setores que mais em- 
pregam e tem validade até o 
dia 31 de dezembro deste ano. 
Um projeto de lei de autoriado 
deputado Efraim Filho (DEM- 
PB) prorroga a medida até 
2026. O texto foi aprovado pe- 
la Comissão de Finanças e Tri- 
butação no dia 15 de setembro, 

mas travou na Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ). 
Orelator, deputado Marcelo 

Freitas (PSL-MG), disse que 
esperava a aprovação da PEC 
dos precatórios para apresen- 
tar o parecer. “Essa é a ideia 
ajustada com a presidência da 
Câmara. Se votarmos a PEC 

nesta semana já apresento o re- 
latório na sequência”, disse ao 
Estadão. À presidente da CCJ, 
deputada Bia Kicis (PSL-DF), 
vai na mesma direção. “Essa é 
a nossa expectativa”, afirmou. 

Como tramita em caráter ter- 
minativo, se aprovada pela co- 
missão, a iniciativa vai direto 
para o Senado. 

REPERCUSSÃO. Empresários 
que adotam o modelo ressal- 
tama importância da iniciativa 
para a geração e a manutenção 
de empregos. Com a aprova- 
ção da PEC que adiaria o paga- 
mento das dividas reconheci- 
das pela Justiça, o governo afir- 
ma que teria espaço fiscal. 
Ontem, o Instituto Unidos 

| SUSTENTÁVEL DE 

“A desoneração da 
folha de pagamentos 
contribui para a 
geração de empregos” 
Marcos Bertaiolli (PSD-SP) 

Presidente da Frente 
Parlamentar pelo 
Empreendedorismo 

Brasil (TUB), que reúne empre- 
sários do setor produtivo, pro- 
moveu um seminário no qual a 
desoneração era um dos te- 
mas, Lira foi convidado para o 
evento, mas não participou, 

Empresários ressaltaram a 
importância de a desoneração 
ser prorrogada e alertaram so- 
bre o prazo pequeno para a im- 
plementação, já que a validade 
atual expira no fim deste ano. 
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“O ano que vem são dois me- 
ses, você faz planejamento pa- 
ra alguns anos, já foi debatido 
isso. Quando você tem alguns 
setores, 17, quetéma desonera- 

ção, na prática, o maior custo 
são as pessoas, é um imposto. 
Fica muito dificil você ter visi 
bilidade de futuro”, afirmou 

Marco Stefanini, do grupo Ste- 
tanini, do setor de tecnologia. 

EMPREGOS. O deputado Mar- 
cos Bertaiolli (PSD-SP), presi- 
dente da Frente Parlamentar 

pelo Empreendedorismo, par- 
ticipou do seminário, e falou 
dos efeitos negativos caso a de- 
soncração não seja prorroga- 
da. “A desoneração da folha de 
pagamentos contribui para a 
geração de empregos”, disse. 
“Como ela já existe no Brasil 
há muitos anos, você perder es- 
sa desoneração e voltar a one- 
rar a folha pode simbolizar um 
ato contrário, desemprego.” 
A desoneração beneficia as 

empresas porque reduz os en- 
cargos trabalhistas. À medida 
consiste em trocar os tributos 
sobre os salários dos emprega- 
dos por uma alíquota sobre o 

faturamento. Hoje, essas em- 
presas podem escolher: ou pa- 
gam 20% de contribuição pre- 
videnciária sobre os salários 
dos funcionários ou uma 

alíquota que vai de 195 a 4,5% 
sobre o faturamento bruto. é 

os sustentáveis até 2025 

ECONOMIA 

Em dia de votação na 
Câmara, Bolsa fecha 
em alta de 0,72% 

No dia em que as atenções 

dos investidores ficaram 
voltadas para a votação, em 
segundo turno, da PEC dos 
precatórios, a Bolsa fechou 
ontem em alta de 0,72%, a 

105,5 mil pontos. Com o re- 

sultado, passou a acumular 
ganho de 1,97% no mês, Jão 

dólar terminou o dia cota- 
doa R$ 5,4948, em baixa de 
0,8355, com retração de 

2,68% no més. 

“No Brasil, o cenário me- 

lhor é o menos pior, por 

conta de todo esse clima 
ruim dentro do Congresso, 

diante da expectativa para 
os desdobramentos sobre o 

Orçamento de 2022. Com 
eleição, a situação fica ain- 

da mais complicada. Sobre 

a PEC, embora esteja longe 
do ideal, traz alguma previ- 
sibilidade em relação aos 
gastos, com a colocação de 
algumas regras, Sem isso, a 
alternativa seria medida 

provisória, com prorroga- 
ção da incerteza e da volati- 
lidade no mercado financei- 
ro”, disse a economista-che- 

te da Veedha Investimen- 
tos, Camila Abdelmalack. & 

O Bradesco participará da COP26 na delegação 

do CEBOS (Conselho Empresarial Brasileiro para 

à Desenvolvimento Sustentável). 

bradesco 
transforme-o futuro 
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tão temido início da re- 
dução de estímulos mo- 
netários nos Estados 
Unidos, adotados des- 

de o começo da pandemia de 
covid pelo Federal Reserve 
(Fed), acabou dando um novo 
impulso às bolsas de valores 
americanas e de outros paises 
desenvolvidos, em vez de ser 

gatilho de uma fuga generaliza- 
da pelos investidores globais 
para a segurança do dólar e de 
outros ativos considerados 
um porto seguro em tempos 
turbulentos. 

om a recuperação da eco- 
nomia americana, as pressões 
sobre a inflação dos EUA estão 
cada vez maiores, forçando o 

Fed a diminuir os estimulos e 

anunciar na sua reunião de po- 
lírica monetária, na semana 

passada, o chamado “tape- 
ring”, ou a redução no volume 
decompras de titulos do Tesou- 
roe de papéis lastreados em hi- 
potecas imobiliárias, no valor 
de US$ 15 bilhões por mês. 

O nervosismo acerca do 
anúncio era acontecer uma re- 

petição do episódio conhecido 
como “taper tantrum”, quan- 
do o Fed abalou os mercados 
globais em 2013 ao sinalizar 
abruptamente que iria encer- 
rar as compras de ativos para 
reduzir a liquidez naeconomia 
americana na época. 

Mas, ao anunciar, na sema- 

na passada, o início do tape- 
ring, o Fed adotou um tom 
bem mais suave em relação a 
esse processo, deixando claro 
que será paciente em relação 

O Brasil desperdiça 
a oportunidade de 
aproveitar a trégua 
dada pelo Fed aos 
mercados globais 

ao próximo passo da política 
monetária esperado pelos in- 
vestidores, o da alta de juros. 

Otemor é de que, ao contrá- 
rio da redução na compra de 
ativos, uma primeira alta de ju- 
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Sem chilique 

ros afugentará os investidores 
de bolsas, de moedas de paises 
emergentes e de outros ativos 
de risco com uma redução for- 
te na liquidez internacional. 

Desta vez, o risco de um ta- 

per tantrum à la 2013 é baixo, 
Lá atrás, a comunicação do 
Fed foi confusa. Agora, o Fed 

tem sido cuidadoso em telegra- 
far sua decisão e não alimentar 
apostas mais agressivas para à 
primeira alta de juros, atual- 
mente para junho de 2022. 
Com isso, os investidores olha- 

ram paraas bolsas de paises de- 
senvolvidos como os ativos de 
riscos com melhores perspecti- 
vas de ganhos. 

Nos EUA, o indice S&P soo 

avançou 1,5% nos primeiros 
quatro pregões que se segui- 
ram à decisão do Fed. O Nas- 
dag subiu 2,19. Na bolsa de Pa- 
ris, o indice CAC 40 ganhou 
1,7% no periodo, Jão Ibovespa 
perdeu 0,3% em meio à piora 
na percepção do risco fiscal. 

Ou seja, o Brasil está desper- 
diçando a oportunidade de 
aproveitar a trégua dada pelo 
Fed aos mercados globais. Mas, 

— pressionado pela inflação — 
o Fed acelerar o ritmo de redu- 
ção de compras de ativos nas 
próximas reuniões, antecipan- 
do, por tabela, a alta de juros, o 
chilique pode ser grande. 6 

COLUNISTA DO ERDADGAST 

SER, Luis Cartás Trabuco Coppi iquinsemalmendte) e TER. Ana Corta Alirão, Pedro Fernando Nery e Demi Getschko fquinzenalmente) e QUA. Fábio Alves e QUA, firma Ferrandes e SEX, Elema Larmedou e Laura Rorpusãa jremezam quincenalmenmte) e Pedro Dora e SAB. Adriana 
Farmandes e DOM, José Roberto Mendonça de Barros iquinzenalmente) é Afonso Celso Pastore iguimzenalmentel Paulo Leme (1º domingo do mbs) Roberto Bodriques (2º domingo do msi Albert Fisbioe (3º domingo do mês) e Gustavo Franco fimo domingo do mês) 

Sindicato da Industria de Vidros e Cristais Planos e Dços do EMado de Bão Paulo - Ascenmbisia Geral Exlraordiná- 
aa - Ficam aa empresas abrangidas por acta Siroicalo, adotadas bu não, conocadas para participar da Assembleia Caral 

Exlranidinária à se realizada em tua dede ra prisima no da TE de naeérnêro de d071 de 12 horas ejn úmera canvo- 

cação tu duas hora depor, em segunda, para deibecar sobre: ay alendinmento pó que delesminam e artigos 612 a ESA da 

CLT lendo am vela as revindocações salamars do Sindicalo dos Trabalhadores nes Empresas de Fabricação, 

Esnehciamento e Transformação de vidros, Crnsia, Espelhos, Pra e LA de Vadro nó Estado da São Paulo. bers como para 

decusaão é voláção-de culimga de poderes à Direloria do Smdicalo para suscitar desido cobivo Du denuncia perante as 

autoridades competentes as normas colelias de Fabalho que csentuslmente estejam senda descuspridas por aqueles 
Sindicatos dos Trabalhadores; bi] outros assuntos. Os atociádos poderda ser cipresentádos por mardatátics, obsermadas 

= resinições legas, devendo indicar por email ao Sindredro (sindvidrogisindividro, com bri seis respecívos represten- 
tárbes hegas ate à cata da Assembleia. São Paulo, DO de naeembro de 2021. Petar Gotéschalk Junior « Presidenta 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTAADADINARIA 

Prezados Associados 
ha qual dede de Diretos Presidenme da Ag peraçõo dos Pr ppréláros am Aruja Re 3 alreore da presenta para GreabazEr 

v.eas pára participarem da Assembleia Cssral Enirgondinária, 4 resEza-se no pelsico dia 27 de Movembra de 2001 

(EABADOS my salão social da Associação às SSD am progra comoçação, contando Gom a presença da no mínimo 
ir rare nda doa Sbc Does diario E DÃO, Lao Ha DSNdO am Eeuirda Criação, Fa temo ha E focal, corn Guga 

numero de presénios, sendo quê fem primeira ou segunda córmicação, as deliberações serão jomádas por maioria 

ampas de votos, para deliisrarem sobre a seguinte 

ORDEM DO DA 
di Apresentação Geral do Estanço de Receita e Despesas aê Novembro 2001 considerando as-manutenções nesizadas 

no periodo & aprovadas, artanormente. am assamblsa geral 

2) Eleição da Dinajmia para comprimento do mandala da 20222025, Eremo formunáno ué Bsplca cs pracedinmentos de 

inserção de camdidaln) 
67] Ebição dg TS trás! ass nciados para composição do porselho bscal para q mandalo da 2022/2029 [anevo tormuylário 

Que sedia és procedirnmerihos de iracrição de cendidalo). 

“E foila aos serfóres gasamados se láreram representa: na Assesblas bra commócada por procuradoses), munidos 
Gorm procurações espociticas: 
* À miência dos senhores associados não ps desobrigam de apatlarem como lácãa concordância nos essunios que 
Tonto iratadioa é debbisidos 
* Ds associados em airaso ros pagamentos de suas favas associativas do manstenção não poderão entar nas dinbherações 

Julho Cosa da Silva 
Diretor Presidente 

[Ds procuradoses devem ler a maioridade cóvil, ou seja, 1B anos completos (art. 5º do Código Civ) 

ITAÚSA S.A. 
CPI SARA On 15 Companhia Aberta MARE 35 IPI 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Os Senhores Acionistas da [taúsa S.A, Cladsa cu Companhia”) são convidados 

2 participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 8 de 
dezembro de 2021, às Th, na forma exclusivamente digital, a fim de deliberar 
sobre as seguintes propostas do Conselho de Administração: 

7. ratificar à nomeação da Moore Stephens Momentum Acecunting Corporate Finance 
& Perícias: Contábil, Econômica, de Engenharia e Finanças Lida, para a elaboração 
do laudo de avaliação do valor contábil da parcela a ser cindida do patrimônio liquido da 
IJBAR - ltaú Unibanco Participações 5.8, CIUPARA; 2, aprovar referido laudo de avaliação; 

3 ratificar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da IUPAR com Incorporação da 
Parcela Cindida pela Raúsa é pela Companhia E Johnston de Participações; 4. aprovar 
a incorporação da parcela cindida da IUPAR pela Itaúsa, sem aumento do capital social, 
e 5, autorizar 05 acdiminispadores da Itaúsa a praticarem todos os atos necessários 

d etetivação da incorporação da parcela ciredica pela ILIPAR. 

derrotada ratos 

pesderão partic ipar da semeia set qualquer das formas aqui previstas: al Voto 
2 Distância: os Boletins de Voto a Distância podem ser emiados pos meio dos agentes de 
custódia dos Acionistas ou ao escriturador das ações de emissão da Companhia ou, aínda, 
disstamente à Companhia, até o dia 2 de dezembro de 2027 (salvo prazo diverso 

estabelecido pelos prestadores de serviços), consoante instruções contidas mo Manual 
de: Participação na Assembleia; para o envio dos boletins diretamente à Companhia 
sugerimos que seja utilizado o e-mail assembleiagitausa com.br, não sendo necessário 
a envio posterior da via fisica; bl Sictanme Eletrânico para Partopação Virtual os Acionistas 
dinda poderão optar pos simplesmente participar da Assembleia cu participar E votar 
de forma virtual, sendo que as orientações e 05 dados para conexão, incluindo a senha 
necessária para tal, serdo enviados aos Acionistas que manifestarem inferesse por medo 

de e-mail ascombleiamitausa comb até às TIhOD do dia & de dezembro de 2021, 
anexando 05 documentos de identificação e de representação, conforme detalhados mo 
Manual de Participação na Assembleia; e 24 Documentos e Informações: 05 documentos 
legals e as informações adicionais necessários para análise ecexercicio do direito de voto 

encontram-se disponsveis na sede social e mo pebsito da Companhia [aiilmasa com bri, 
da CVM pare cum gor brie da 3 [eve b3.com.br. 

São Paulo [5P], & de novembro de 2021. 
Comsalho de Aciministração 

Henri Penchas - Presidente UIQ) 

o, nt 

ELgRE AM ÊTIDO SÃO Paio 

CONVOCAÇÃO PARA AGO SPAC — 2021 
Prezados Associados 

O presidente do Clube Ajético São Paulo, no uso das suas atribuições, convoca todos 05 
associados para paniciparem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 17 de 

novembro da 2021, às 19h em primeira convocação e às. 19h30 am sogunda convocação, na 

Sede Social, sita à Rua Visconde de Quro Preto, 119, com a seguinde ordem do dia: apreciação 

das contas do ano-calendário de 2020. 

Hudson Alves Ferreira 

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA - ICESP 
CNP S6.6FT DS DIDE 06 

DS o RR REA 

COMPRA PRIVADA FEMICESP ABST/D0Z - ADJUDICAÇÃO 

O Direi Geral da Furação Fatuidade de Meire, ADJUIACA a empresa TOM Consetõo e Samicos Em Irloenática Eres, CHPJ nº 
dé (io SESI, para o formscimento de MIMICOMPUTADOR NE PARA USO DE PAM DE SENHA, pom hase no Regalamento dk 
Compras da FEM 

RE Ra o 

COMPRA PRIVADA - CESP 1T4i/D0Z1 

A FRANICESP, estadio dincirópica presda sem Era lo peida, dirits do Departamento Cortráies e Com aitvado ra Aventia OD firreldo, 

251 - Camera Gêsar São Prado. SA toma pisaca à abertura Do processo da compra, do doc MEMOR PREÇO. pera coniretação da Mormacimento 
de Rerevação Se Licenças dobro PAM: ESSTAMERED LAMA CREATIVE CUDUD FOR ENTERPRISE ALL APOS ALL MULTIPLE PLATFORM 

MULTEATOM ANE RICAS LANGLLUGES GUBSCRS cajos elahes estão desponivals no Eta do CEGO pagam ope ora bri: & que -s5tê regaço 

pele Risgulareendo de Compras da FEM : 
COMPRA PRIVADA - ICESP 17422021 

A FFAICESP, ertulade Marinógica pesada sam bre facativos, airevês do Depertananio Conírelos E Compras, sopro rea Avenida Or firmado 
co! Dagicra Cissa, 555 Pacha - 3! loss pública a abérhea So proseito de-comp-a, de iso NENDR PREÇO, para é lomsecimanio de 

BOBA PARA BELADORA da N0,42. cujos dedalhes Estão deponiveis ny oia do OESP (mare tonspoora br 0 qua será pogido pao 

COMPRA PRIVADA - [CESP 1TANDOZI 

AFENACESE entrada Eaniopaça proeada am áres irado, almada do Doportâmario Contatos e Compras sisadona Aweráda Dx Ameso, 25 
-Coruedsa Chas Sho Pando -SP irma pablca a aberhra dogs censo da pompa, do fo MENOR PREÇO DLDBAL para correlação De enmpresa 

espociaigada na Comiratução de empresa especializada para forsecimento da malerial a mão de obra para empcação de serviços do 

eubetiloiçho da vudeos clasihcandos da prestes da enjreda do purvirmento lárres, E tda cobectara da emvisácda de Murscsonários 1º Golmolo 
HEESP cus dotalhes entéo dsporiena no sig So CEGO Mamas oro, br), a que saci regado pelo Regulamento ce Compras da FEM 

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL 
EF 1383-21 

Em 
MF AITAIPU 

BINACIONAL 

Objeto: aquisição de materiais & acessórios em ferro fundido dúctl para 
interligação de estações elevatórias na Usina Hidrelétrica de laipu. 

Condição de participação: empresa legalmente estabelecida no Brasil cu no 
Paraguai, 

Caderno de bases o condições: disponivel nos silos 
https2vcompras .italpu.gov.br e 
https: compras. itaipu.gou py. 

Recebimento das propostas: até as 9h (horário de Brasília) de 24 de 
novembro de 2021, 

Samuel Valionte Claverol 
Superintendente-adjunto de Compras 

Daniele Tassi Simioni Gemas! 
Superintendente de Compras 

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 
UR) Potter 

PROCESSO; PREGÃO ELETRÔNICO Nº, 128/2021, 

ORIGEM: INSTITUTO DOLITOR JOSE FROTA — UF = GEAT/SERVIÇO DE ROUPARIA. 

OBJETO: CONSTITULCEBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO (ABRANGENDO A DESINFECÇÃO, ALVE JAMENTO, AMACIAMENTO. 
PASSAR É EMBALARI, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO [ABRANGENDO A COLETA! 

ENTREGA, FORNECIMENTO DO ENSONAL, ARMAZENAMENTO CHSTRIRUIÇÃO, CONTROLE E 
COMTROLADORES) INCLUINDO A REPOSIÇÃO, SEM CLS PARA A INSTITUIÇÃO, Di EVASÃO 
DAS ROUPAS HOSPITALARES UTILIZADAS PÓRTODAS AS UMIDADES DO INSTITUTO DOUTOR 
JOSE FROTA-LF, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E CAUANTITAT IVO CONTIDOS pl 
ANEXO | -TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE MESES. 

DO TIPO; MENOR PREÇO. 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 

O(A! Pregoeirolal da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, 
toma público para conhecimento dos licitantes é demais interessados, que o(a] PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº, 128/2021 - 19F, foi declarada FRACASSADA. Maiores informações pelo 
telefone: [85] 3452.3477] CLFOR. 

Fortaleza — CE, 09 de novembro de 2027. 

Hamer Soares Riga 

PREGOEIRDIA) DA CLFOR 

Privatização Correios 

Parecer veta 

fechamento 
de agências 
na Amazônia 

AMANDA PUPO 

BRASÍLIA 

Diante da resistência de co- 
legas sobre o projeto que 
abre caminho para a venda 
dos Correios, o senador 

Marcio Bittar (MDB-AC) 
apresentou ontem nova ver- 

são de seu relatório, com 
um ajuste no texto aprova- 
do pela Câmara. Nela, veta 
o fechamento de agências 
emáreas remotas da Amazô- 
nia Legal, em municipios 
com menos de 15 mil habi- 
tantes, por cinço anos, após 
a venda dos Correios. 

A votação, que ocorreria 
ontem na Comissão de As- 

suntos Econômicos (CAE), 
foi adiada, ainda sem nova 

data, Em outubro, Bittar ha- 
via apresentado um relató- 
rio sem mudanças no texto, 
mas a falta de consenso fez 
o relator mudar de estraté- 
gia. Representante do Ama- 
zonas, o lider do MDB, 
Eduardo Braga, já manifes- 
tou em diversas ocasiões 

sua desconfiança em rela- 
ção à privatização, 6 
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NOTAS E INFORMAÇÕES 

Perplexidade no 
setor elétrico 

Governo suspende programa de 

economia de energia da indústria e 

mantém térmicas acionadas a todo vapor 

riado em agosto no auge da crise hidri- 
ca, 0 programa de incentivo à economia 
de energia das indústrias foi suspenso 
nesta semana, sem maiores explicações 
do governo. Foram apenas três meses 

de duração e uma economia suficiente para abaste- 

Retomada 

Americanos voltam a gastar mais no cartão 

Consumidores americanos têm gastado mais no cartão 
de crédito, com aumento de US$ 17 bilhões no 2º e no 3.º tri- 
mestres, quase no nível pré-pandemia, diz o Fed. O saldo to- 
tal, porém, é US$ 123 bilhões menor que no final de 2019. 6 

ESTADÃO 
BLUE STUDIO 

A linha de utilitários Renault 

Master abriga um extenso leque 
de soluções capaz de atender da 

maneira mais adequada as neces- 

sidades das atividades sobre rodas. 
No transporte de carga e de passa- 

geiros ou nas mais variadas ofertas 
de serviços, a gama entrega um 

veículo resistente, versátile com os 
menores custos operacionais. 

“O Renault Master garante ro- 

bustez necessária para o dia a dia, 
versatilidade que faz o veiculo se 

adaptar a qualquer negócio, e efi- 
ciência que só o produto nacional 
tem para oferecer em competiti- 

vidade nos custos de manutenção 

e revisão”, observa Vitor Bastouly, 

gerente de Marketing de Utilitá 
rios da Renault do Brasil. “Por isso 

entendemos que o conjunto de 

cer milhões de residências. Por meio da Resposta 
Voluntária da Demanda (RVD), empresas que se 
dispunham a diminuir o consumo ou deslocar a 
produção para horários menos concorridos rece- 
biam compensação financeira, já que a medida dimi- 
nuia a necessidade de acionamento de termoelérri- 
cas mais caras e poluentes. 

O que motivou a criação do programa foi a 
gravidade da crise no setor elétrico. Sem chuvas 
suficientes para abastecer os reservatórios das 
hidrelétricas, o Pais viveu sob o risco de apagões, 
pois o governo se recusou a adotar um raciona- 
mento para evitar prejuízo político à tentativa de 
reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Outras 
iniciativas foram adotadas em paralelo, como a 
importação de energia e a flexibilização das va- 
zões de usinas e dos limites de transferência en- 
tre regiões. É incgável, porém, que o baixo cresci- 
mento da economia neste ano, mesmo quando 
comparado a um 2020 afetado pela covid-19, con- 
tribuiu para evitar o pior. 

É por isso que causa espanto o fato de que o 
Operador Nacional do Sistema Eletrico (ONS) 
menciona o “avanço positivo das perspectivas hi- 
drometeorológicas” para justificar o fim do progra- 
ma. O órgão afirma que foi uma “decisão de gestão”. 

Quem lé a nota do operador pensa que o Brasil 
passou por um verdadeiro dilúvio nas últimas sema- 
nas. Mas é o mesmo ONS quem informa que os 
reservatórios do Sudeste e do Centro-Oeste, que 

MAR TO AMPLO REUTERS 103/2001 

Crescimento 

Projeção para o Brasil é a pior na região 

ECONOMIA * 

concentram 70% da geração hidrica nacional, regis- 
travam nível de armazenamento de apenas 18,57% 

no dia 8 de novembro - apenas dois pontos acima 
dos 16,47% de 6 de outubro, o pior deste ano. 

A situação melhorou marginalmente. À PSR, 
maior consultoria do setor no Pais, avalia que o 
riscode racionamento em 2022 varia de 2,1%69 8,8%, 
dependendo das premissas adotadas. O próprio 
ONS admite que as termoelétricas continuarão 
acionadas e a um custo mais alto que as ofertas que 
a industria fazia ao governo para deslocar o consu- 
mo. No mesmo dia em que acabou com o programa, 
o órgão afirmava, segundo o Ministério de Minas e 
Energia, que a situação estava “longe de caracteri- 
zar uma normalidade operativa”. 

A indústria, que se preparou para evitar os ble- 
cautes, não entendeu nada. Fato é que o governo 
manterá ligadas térmicas a diesel e óleo combusti- 
vel que produzém energia a R$ 2,5 mil por me- 
gawatt-hora (MWh) em vez de aceitar propostas de 
redução de consumo de até R$ 500 por MWh. 

A iniciativa abandonada pelo governo, mais um 
simbolo do improviso habitual, é muito mais efeti- 
va que as campanhas de incentivo à economia de 
energia pela população, cuja margem de manobra 
para poupar é muito inferior à da indústria, mas 
que, ironicamente, continuará em vigor até o fim do 
ano. Programas semelhantes existem no mundo to- 
doe funcionam de torma permanente, um caminho 
que o Brasil deveria seguir. é 

Dest dasPoas VEN 

Em 2022, entre as sete maiores economias da América 
Latina, o Brasil deve ter o menor crescimento (0,8%, ante 

2,0% na região) e a segunda maior inflação (4,925) — abaixo ape- 
nas da Argentina (50,2%) -, segundo o Goldman Sachs. e 

APRESENTADO POR 

atributos faz do Master o melhor 
parceiro para os negócios.” 

No portfólio do Master, O 
empreendedor encontra quatro 

variações do veiculo, O Furgão, 
destinado para coleta e distribui- 
ção de mercadorias, oferece com- 

partimentos com 8 mº, 10 mº ou 

12 m e capacidades que variam 

de 1.433 a 1.593 kg de carga útil. 
O Cabine-Chassi é indicado para 

receber baús ou caçambas. O Vi- 

tré é uma variante envidraçada 
indicada para transformações de 

acordo com o perfil do negócio 
- ambulâncias, por exemplo. E o 

Minibus Executive é um modelo 
para o transporte de passageiros 

configurado com 16 lugares. 
O produto é importante, no en- 

tanto, representa apenas uma parte 

na parceria. A Renault oferece uma 

rede de atendimento de venda e 

pós-venda dedicada ao cliente pro- 
fissional, São mais de 50 pontos 

com equipe que fala a mesma lin 
gua do empreendedor na oferta de 

condições exclusivas, serviços pro- 

Eram ados para manero veiculo Ea) 

máximo no trabalho e assessoria 

em eventuais transformações junto 
a empresas homologadas. 

Como produto nacional, pro- 
duzido no Complexo Industrial 

Ayrton Senna, em São José dos 
Pinhais (PR), à Renault garante ao 

cliente do Master preços compe- 

titivos, disponibilidade de peças 
e, especialmente neste momento 

marcado por falta de veículos no 
mercado, pronta-entrega. 

“Há também uma ampla ofer. 
ta de condições para caber den- 

tro do orçamento das empresas, 
como a possibilidade de diluir o 
valor das revisões nas parcelas do 

financiamento. Com isso, o clien- 
te consegue congelar o preço da 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio com patrocínio da Renault. 

manutenção programada, facili- 
tando a gestão dos custos”, resu- 

me Bastouly. 
O Renault Master entrega ainda 

um argumento imbatível ao profis- 
sional que tem o negócio na ponta 
do lápis. O modelo coleciona prê- 

mios de maior valor de revenda, o 
que promove o menor custo total 

de propriedade ao fim do ciclo de 
uso do utilitário. Não é por acaso 

que o veículo é líder do segmento 

há sete anos consecutivos, 
Para conhecer mais os atributos 

e diferenciais do Master, vale uma 
visita no wwmwrenautccom.br. 
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Projeto dá a empreiteiras acesso a verbas 

do Fundo Nacional do Meio Ambiente 

Texto, que tem como 
relatora aliada do 
governo, beneficia 
empresas que atuam 

em projetos de usinas 
cólicas e solares 

ANDRÉ BORGES 
BRASÍLIA 

Um projeto de leirelatado pela 
deputada Carla Zambelli 
(PSL-SP) pretende liberar re- 
cursos do Fundo Nacional do 
Meio Ambiente (FNMA) para 

grandes empreiteiras que 
atuem na construção de proje- 
tos de usinas eólicas e solares. 
O PL 2.405/2021, de autoria 

do deputado Gustavo Fruet 
(PDT-PR), estava previsto pa- 
rater o seu regime de urgência 
votado pela Câmara, ontem. 
Se a urgência for aprovada, o 
texto fica autorizado a ir a ple- 
nário a qualquer momento, 
O FNMA é o maisantigo fun- 

do ambiental da América Lati- 
na. O programa ja financiou 
450 projetos socioambien- 
tais, com R$ 275 milhões inves- 
tidos em iniciativas de conser- 

vação e de uso sustentável dos 
recursos naturais, segundo o 

Ministério do Meio Ambiente. 
Na avaliação do Instituto 

Socioambiental (ISA), aaber- 
tura do fundo para empresas 
do setor elétrico acaba por 
desviar os recursos do FNMA 

de sua finalidade, já que proje- 
tos cólicos e solares têm pro- 
gramas de incentivo seto- 
riais, responsáveis pela ex- 
pansão desses negócios nos 
últimos anos. 

OFNMA tem enfrentado di- 
ficuldades de execução nos úl- 
timos anos, além de sofrer 

QUARTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 202] 

Fonte 

|. | 0 projetos so- 

cioambientais já foram fi- 
nanciados pelo FNMA, 

com R$ 275 milhões investi- 
dos em iniciativas de con- 

servação e de uso sustentá- 

vel dos recursos naturais 

com cortes de orçamento e mu- 
danças em seu conselho delibe- 
tativo, responsável por esco- 
lher as iniciativas a apoiar. 

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA - ICESP 
CNP. 6.577 DSO DE 

+= pues em 

“COMPRA PRIVADA | FFMICESP ATONZI- RC GAS2IZT 

ADPIICAÇÃO 

— Direi Guorad cia Forutações Facuiniedo de Medicina, ADUUCIÇA, 4 empresa CELSO LOPES MARTINS EIRELI CPU 1º MEDE JEM DR 

contratação de grqeesa Expociizada a Fomacimento dis Medidor dg Pressão Cu comisasa no Regalamento de E pemgras dia FM 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
CSIMDICATO DOS TRABALHADORES MAS INDÚSTRIAS DA CORNSTRUÇÃO E DO MOBIUIÁRIO DE CAMPINAS, 
AMERICANA AMPARO, COSMOPOLS, HORTOLAMDIA, JAGUARA MOVA DDESSA PAULA GAMA 
BARBARA D'OESTE, SUMARE E VALINHOS, com sede à Buá Barão de Jaguara, 836 + Cento - Campinas 

| Gão Paulo, CONVOCA todos os trabalhadores nas mdusinas da corsinução Ciml de paquenas é grandes 
| BEtrUÍuTas. Inclusiva empraficiras, as Indisirisa de malanars para CONEirLÇãO tale como: Dara, CaAmãs para 

| dórslrução-Branca é vermelha, trilhos hidráuléas arhetasos da cimeeta é amis, mármeoes é granitos, pirdurss, 
| decorações, esluques, omafcs, cimento cal o gesso, liolos reimalários, das indúsírias de semárias, carpintaias, 

tanganas, artetatos de Medeiras, compangados E laminados aglomerados a chapas da fibras de madeira a térmica, 

márreis de madeira, embalagem de madeira, de junio é vie. calados banco de automúveis E de colinas, 

vassouras à pincéis, das instsfações elébicas, gas, hidriulcas, tekesônica é sarilárias montagens industriais, poços 
| antesianos 1» engenhara consuilicas 2 05 demais trabalhadores catalogados no GALP Ml a que se mem q 
am 577 da CU, associados ou mão, lodos com direito a voz e sodio. para paricparem da Aspemblata Geral 
Crdndria, a realizam-se nodia 27 de Muvembro de 2021, às EaD foras em primeira COrtoCaçÃo da ER UH ova em 

ab Torvocação no sado dé ascemblesas di sndicaho sita à Plus Egg ia nº 70d - Cento 
| = GampinasSP a femeoe delbararem sobre a seguinte ordem da cia; 1=) LEITURA E APRCMBÇÃO [4 ATA DA 
| ASSEMBLEIA ANTERIDA: 2-1 APRESENTAÇÃO E Pein pd DA PHESTAÇÃO DE CONTAS DI) EXERCICIO 
| DE 2080, E d-| APRESENTAÇÃO E DISOU USADO DA PRE TARA PARA O EXERCICIO DE DIR2. 
| À Assembleia nealgár-se-a pela maiória simplos Pião breno Sogial da entidade, cujas deliberações lerdo 

plena validada, ralatuamende 205 Assunina em parta para foda a calagona. 

] Campinas, 10 de novembro de 2021 

Reinaldo Cruz Ferreira - Coordenador Adrrinsirativo 

AVISO DE PROSSEGUIMENTO 

PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Me, DOMG/202 7. 

ORIGEM: AUTARQUIA DE URBANISMO E PAISAGISMO DE FORTALESA - UIRBFOR. 

OBJETO: CONSTITUI GRJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, AGRIDIÓNMICA 
E AMBIENTAL RELAOHHSADOS A PA MILITEDA BO E AC MAP PO DA, ARENA Pi O LIRA, 
DAS VIAS, PARQUES PUBLICOS, PRAÇAS, AREAS VERDES E DEMAIS EQUIPAMENTOS: PLELHOCS. 

DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ONDE ESTÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E 
CHUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO | - TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EGITAL, PARA O 
PERIGO DE 12 (DLZE] MESES, 

DO TIPO: MENOR PREÇO. 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

O Pregoeiro da CENTRAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - CE | CLFOR, 
tórma publico pura conhecimento dos feitares e dorrais interessados, que no dia 1 de 

novembro de 2027 às 10hD0men dhorário local) terá CONTINUIDADE o procedimento 
licitatório referente ao processo em epigrafe em sua sede situada na Avenida Heráclito 
Graça, 750, Centro - Fortaleza (CEL Recomenda-se a presença de apenas um representante 
das empresas mas sessões presenciais, conforme o que dispõe a PORTARIA Nº 015/2027 - 
CLFÓR, em seu art.17, publicada no DOM. de 22/02/2021. Maiores Informações através 
do emaiilicitaçãos-cHorfortaleza-cegovbr. | ÉPL, 

Fortaleza = CE, OS de novembro de 2021 

Ouávio Cásar Lira che belo 

PREGOEIRO(A) DA CLFOR 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Na, 384/2021, 

ORIGEM: INSTITUTO DOUTOR 205E FROTA — LF — GERÊNCIA DE ATIVIDADES AUXILIARES 
- GEATA, 

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA BA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA 

E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE [R55), DO GRUPO B [RESÍDUOS 
QUÍMICOS), PARA O HOSPITAL INSTITUTO DE. JOSE FROTA — JF, DE ACORDO COM AS 

ESPECIFRO AÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS MO ANEXO TERMO DE REFERENCIA DESTE 
EDITAL, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, 

DO TIPO: MENA PREÇO, 

DO REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 

Dia Pragociro(aj da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFDR, 
toma público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia iú de 
novembro de 2071 a 24 de novembro de 2021 até às 10h00min, (Horário de Brasília), 
estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este 
Pregão, no Endereço Eletrônico qn comprasnetgovbr. À Abertura das Propostas 
acontecerá no cia 24 de novembro de 2021, às 10h00min, [Horário de Brasília) e o início 
da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partirdas Hohbimin. do dia 24 de novembro 
de 2021, Coedital na integra encontra-se à disposição dos interessados para consulta ma 
Central de Licitações | Avenida Heráciito Graça, 7/50, CEPO SO. 1 S0-060 - Centro — Fortaleza- 
CE, nó e-compras hiipoicomprassepog fortaleza ce gos bripubdico indies asp, Fr teto 

comprasnet.gowbr, assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: hitps:ilicitacoes.tce 
cegoelbri. Malores informações pelo telefone: [85] 3452.3477 [ULFOR. 

Fortaleza = CE, 09 de novembro de 202] 

Hamer Soares Ros 

PREGOEIRO (A) DA CLFOR 

DECLARAÇÃO DE PROF 
Home: RAFAEL SAMA ROCHI, inscrito no CPF sob nº 440443 258-01 (DECLARA, nos tormos da ar, &º do Regulamento 

dineno là Resiiução no 4.122, de 2 de agosto de DUB, sus intenção de extrcer Lagos die pominiasirasção nã MDRITO THE 
FRIEUICRA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTEMA, desicamente Insorita me CMPT sob nº 4) SSL SOME, ES 
TLARECEM que cupráuais chjções à presento declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devom ser 
apresingadas cinetamente so Banco Central da Brasil, por meio do Protoctio Dogital na forma espeoticada abaixo, no qra- 
pode quince dias cortados da divulgação, por aquela Auteequa, de comunicado público acerta desta, obsentado que 05 
declaranões podem, na forma da legisação em vigor ter direiio a vistas do processo respectivo Peotocnto Dicgtal fdeponi- 
“ei na página do Banco Central do Brasi nã internet) Selecionar, fá campo Messunto : Mprborigiações e Licenciarmusntos para 
resmuções Juperetsoniadas e para Integrantes do SPH. Seleconas no campo “Destino”: o oomponento do Departamento 
de Organização do Sstema Financoiro = Donrf mencionado aham, RAMO O EMT RSA Di) ELAS DEPARTAMENTOS DE Di 

GERÊNCIA TÉDMOCA, EM 50 PALO HE - 80 PAULO, 05 DE MOVEMBRO DE 2071 DO SST AMANCEIRO - 1 

ESTADO DO MARANHÃO y 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº Daio 
PROCESSO Nº 155205/2021/5E5 

| Objeto: Registra de Preços para eventual e fulura aquisição de equipamentos hospralares, para suprir as 
| nacessidades das unidades de saúde da Secretaria de Estado da Saúde, é eventuais doações aos 
| municipios do estado do Maranhão, contem sspocdicação e condições gerais de lomecimento contidas: 
| ra Termo de Referência (ANEXO Ij do Edital Abertura: 25/11/2021, às 10h (horário de Brasidia). Local: 
| Sibá do Portal de Compras do Govemo Federal (hitps-Uveme gor bricomprasiptbr'). Informações: 
À Comissão Setorial Peemarmnte de Licitação 
| scacaty São LuiiMA, CEP: 65075-820, Esmail: eslbsaude.magou br. Fones: (28) 1108-5558 & 
| S1BA-S5GA, 

CEL localizado na di Professor Cálts Curha, sn, 

São Luis = MA, 05 de novembro de 2021 

MARCOS MENDES DE LUCENA, 

Pregoeiro da SESIMA 

EMPRESA MARANHENSE DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO 

AMIZO DE LICITAÇÃO 
LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 387/2021-CEL/EMBERH 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106.410/2021 - EMBERH 

| OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de lavanderia 
| hospitalar, incluindo o fomecimarão de ado o enxoval necessário, em regime de comodato, bam comp 

| 65 Insumos necessários e adequados à axecução dos serdços. para abender às necessidades do Hospital 

Regional de Certapera, 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR FREÇO POR LOTE, 

| DATA DA ABERTURA: ás Dana), do da Dam 202, horário da BresilaiDF. ED nº [D0Gt41] 

| Local de Realização: Sistema Lictações-es msmlicitacosa-a com.br. 
Edital & demais inltemações estão diegoniveis no she da EMSERA (ueaemesrh. magos br). 

| Informações adicionais serão prestadas na CSUEMSERA localizada ma dm. Borborema, QUE, nº 25. 

| Barro do 

| amaral. netoBemserhma go». br cu pelo telefone (98) 3235-7539. 

Calhau, São LuiiMA pelos  esmalo  cslemsehmagovbe eu 

São Luis (RA 06 di merememdaro ves MO 
Francisco Ássis do Amaral Noto 
dgente da Licitação da EMSERH 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº. DOB/2021. 

ORIGEM; SECRETARIA, MUNICIPAL DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS — ESP. 

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO Etr 

SERVIÇO DE PODA E CORTE DE ARVORES OBJETIVANDO A DESOBSTRUÇÃO DA ILUMINAÇÃO 
FLELICA DO PARCLE DO MNICEO DE FORTALEZA, ERELUIMERO SERVIÇOS DE TRITURAÇÃO, 

REMOÇÃO E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS ATÉ O LOCAL INDICADO PELA CONTRATANTE, 
BEM COMO REALIZAR CORRETA DESTINAÇÃO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E 
CHOANTITATIVOS PREVISTOS NO AMENO | - TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, 

DO TIPO: MENOR PREÇO. 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, 

CHA) Pregoeiro/a] da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - 
CLFOR, torna público para conhecimento dos licitantes = demais interessados, aque 

Credenciamento, 05 Envelopes contendo as Propostas de Preços e Documentação de 
Habilitação verão recebidos no dia 23 de novembro de 2027 na horário compreendido 

entre 40h0Qmin. às 10h tSmin (horário local) na Central de Licitações | Aventda Heráclito 
Graça, 750, CÉP:60,]40-060- Centro - Fortaleza-CE e iniciada a Abertura dos Envelopes 
de Propostas de Preços no dia 23 de novembro de 2021 às 10h1 min. [horário tocal), O 
EDITAL na integra encontra-se à disposição dos Interessados para consulta = aquisição 
na Avenida Herácito Graça, 750, CEP GOA 40060 - Centro — Fortaleza-CE, no e-Compras: 
hitpsicomprassepogtortaleza ce gowbr'publico/index asp, assim como no Portal de 
Licitações do TCE-CE: httpsiilicitacoes tee cesar dar Maibres informações pelo telefone; 
[85] 3452.3477 [ELFOA, 

Fortaleza = CE, 09 de novembro de 2021, 

Otávio César Lima de Melo 

FREGDEIRDIA) DA CLFOR 

O ESTADO DE 5. PAULO 

“Desde 2018, os recursos do 
FNMA não estão sendo execu- 

tados financeiramente, e vem 
sendo cortado O orçamento 

das outras oito áreas prioritã- 
rias de aplicações do dinheiro 
de que trata a lei. Ainda assim, 
pretendem incluir entre os 
possiveis beneficiados obras 
de geração de energia, executa- 
das pelas construtoras do se- 
tor,o que exige volume bastan- 
te elevado de recursos”, diz 
Kenzo Jucá Ferreira, assessor 

legislativo do ISA. “A medida é 
inadequada e estranha, já que 
existem fundos da área de ener- 
gia para essa finalidade, en- 
quanto faltam recursos ao 
combate do desmatamento, in- 
cêndios florestais e fortaleci- 
mento dos órgãos ambientais, 
Seria tirar dinheiro deonde fal- 
tae colocar onde não se deve.” 

Presidente da Comissão de 

Meio Ambiente da Câmara, 
Carla Zambelli diz que a “pro- 
teção ambiental versus efi- 
ciência energética depende 
doincremento de tecnologias 
e do aproveitamento de fon- 
tes que provoquem o mínimo 
de degradação ou poluição ao 
ambiente” e que “é indispen- 
sável que o Pais ofereça meca- 
nismos de financiamento ao 
fomento de infraestruturas 

que possam produzir energia 
de matrizes limpas”. 

Controle 
No governo Bolsonaro, 

conselho deixou de 

ter representantes 

da sociedade civil 

EXCLUSÃO POR DECRETO. Em 

fevereiro do ano passado, por 
decreto, Bolsonaro excluiu da 

composição do Conselho Deli- 
berativodo FNMA os represen- 
tantes da sociedade civil. O 
Conselho Deliberativo, que jul- 
ga os projetos a serem apola- 
dos pelo FNMA, passou a ser 
composto pelo ministro do 
Meio Ambiente, que o preside, 
e por representantes da Casa 
Civil, dos ministérios da Eco- 
nomia e do Meio Ambiente, do 

Ibama e do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio). 
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ONSIICEM JET 

WoNiT=]|afo ja =f- la foro 

para Pequenas e 

Médias Empresas 

do Brasil, pela 

Global Finance. 

Esse prêmio reconhece o 

BTG+ business como um dos 

bancos com mais expertise 

no mercado de PMEs 

é (bta+busiess 



Bê ECONOMIA 

A EMPRESA, CLINICA PSI - SERVIÇOS EM PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA 
: sa de LTDA. CNPJ: 15.090.224/0001-09, NIRE 25.226.277.223 

e investidor COM SEDE À RUA PADRE JOÃO MANUEL, 199 - 9º ANDAR - CJ 92 - CERQUEIRA 
ESTADÃO | CESAR - SÃO PAULO - SP - CEP: 01411-001 

APÓS REUNIÃO OS SÓCIOS, RESOLVEM REDUZIR O CAPITAL SOCIAL PARA R$ 
k  6.000,00[seis mail reais), REDUÇÃO ESSA POR MOTIVO DE EXCESSO DE CAPITAL, 

EM DUVIDA | CONFORME O ARTIGO 1.082. INCISO Il E ARTIGO 1.084 DO CODIGO CIVIL. 

SOBRE 
a SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DA ZONA SOROCABANA 

COMO CUIDAR EDITAL DE CONVOCAÇÃO: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DA ZONA SOROCABANA - ASSEMBLÉIS GERAIS 

DA SUA V | DA DADIMÁRIAS. O Presidenta Interino da Entidade, no uzo de suas alnbuições lagais e estatutárias, contidas no antigo VT, letra 
À, cómica bodos 05 associados quites bom és cores da entidade, para és Assembleias Gerar Qrinêrias previstas no arigo 

dE”, que se peslização nos das Dia JEM Sa DADO horas. em Curinhos, na sub cede do Sindical, Dia PETI, às 1300 
FI NAN CEI RA? hoeas gm Avaré, na sub sede do Sindicato: Dia HEMVIDA. a PE horas, em Botucatu, ra sub seda do Sindicato: Dia TÍMIDA, 

= as (Edy horas, em Sorocaba, na sub sede do Eindicaior Dia AU, às TEM hos, em São Roque. Salão da Utra 
Pesgistençia, Dia Titta, às te:00 horas, em Osascu, na Sede Adminisleadra da Sindicato, Dias IBMIDA, às DO húris, er 
So vicente, na gub seda do Sircicaio, ess peirresdee cxomteceseçõeos com rúirmano besgail, e sra hora apbs com qualoues número, 
para disoar e debhecar pobre a seguia Drdam do Dia ai iadura decussdo e dalheração a raspesto das poças qua compésm 
n Balanço Fináneiro do exercicio dr 2020, acompanhada do Pareçer do Conselho Fiscal bi lefum, descussão o deliberação à 
respedida previsão Deçamentária pará o exercicio 2022, acosparhada da Passes de Cortelho Fibcal Por contada Pandenia 
do Corona Mus (COVID- 128 seu grande rsc0 de iranamisaão, serão adotadas sodss as medidas da segurança determinadas 
pela Organização Mundial da Saúdo — OMS q dirminzas qovemamentais, visando o respeito a cuidado com a saúda dos 
dssodados, com medição de temperatura coporal, disponibilização de dial em ga, uso obrigatório de máscaras o 

detanciamento seguro São PaltyiSP DE de novembro de 207%. Jose Clmadinei ilpscias — Presidande injesino. 

SÃO PAULO SAÚDE 

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS 
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS 
ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Encontra-se aberto no Gabinete, à seguinte pregão: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 734/2021-5M5.G, processo 617V0.2021/0012876-2, 
destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE/R EMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES 
ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATAL EM AMBULÂNCIAS TIPO B 
(SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UT MÓVEL) COM COBERTURA DE 24 HORAS, 
PARA AS UNIDADES PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, do lipo 
menor próoço. 4 aberiura'realização da sessão publica de pregão ocorrera a parbr 
das 4h do dia 23 de novembro de 2021, pelo endereço wwmcomprasnei.gov.br, a cargo 
da Comissão Especial de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde. PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 753/2021-5MS.G, processo 6018.2021/0054105-2, destinado 
ao registro de preços para o jornecimento do MEDICAMENTOS HORMONAIS, 
REPOSITOR HIDROELETRÓLITICO E PROFILATICO PARA ASSADURAS, 
porintermédio, para a Coordenadoria de Adrninislração & Suprimentos - CAS, Divisão 
de SuprimentosGrupo Técreco de Compras - GTU Area Técnica de Medicamentos, do 
tipo menor preço. à abertura'realização da sessão pública de pregão ocoirerá a partir 

das 10h do dia 24 de novembro de 2021, pelo endereço wwmcomprasnet.gou br, 
acargo da” Combasão Permanente de Licitações da Secretaria Municgal da Saúdo, 
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 
Us documentos relerentes às propostas comerciais & anaxos, das empresas 
interessadas, deverão ser encaminhados a parir da disponibilização do sistema, 
wu. comprasnetgowbr, até a data de abertura. conforme especidicado no edital, 

RETIRADA DE EDITAL 
O editado pregão acima poderá ser consultado efou obtido nos endereços: 

FIL da aspgovbr; www comprasnel ga br, 
quando pregão eletrônico ou, no gabinete da Secretária Muniopal da Saúde, na Rua 
Geénaral Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010 mediante 
crecolhimento de taxa referente acs custos de reprografia do edital, através do DAMSP 
Documento de Arrecadação do Municipio de São Paulo, 

SRS AULÓ ESPORTES E LAZER 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 
PREÂMBULO 

OFERTA DE COMPRA Nº 
Prestação de serviços dé monitora aquática, 
por meiode salva vidas quarda vidas, através de 
Empresa espocalizada, com tormento cha 

materiais, equipas e aquipamentos nacessários 
para execução dos serviços nos diversos 
Contros Esportivos admenisirados dinetamento 
pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - 
SEME, 

Cadastre-se e 
tenha acesso 

AMBIENTE ELETRÔNICO DE is a e-books, 
z LE: DIVISÃO DE LICITAÇÕES - APE. DA 
infográficos, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 

H LAZER, SITO À ALAMEDA IRAÉ, 35, CEP 
manuais, Lives, RETIRADA DO EDITAL: 04075-000, SÃO PAULO, CAPITAL. DE 

Rial SEGUNDA À SEXTA-FEIRA, DAS 09h00 ÀS 
webserie e 12h00 E DAS 13h00 ÀS 18h00, horário olicial de 

it + Brasília - DF. 

muitos outros POR MEIO DE BAIXA DE ARQUIVOS 
T Ri | TAI | OS E ; conteúdos À Abr roçalcadia DIGITAIS NOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS 

npc er sp car E 
prefeitura spugou br 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: | TEL (11/3396-6405 

INÍCIO DO PRAZO DE ENVIO DE 
PROPOSTAS ELETRÔNICAS - 
Anexo 1 = Modelo de Proposta 
Comercial: 

VIA 

ABERTURA DA SESSÃO 
PLELICA DE 
PROCESSAMENTO DO 

CERTAME: 
à SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER torna pública, para 

conhecimento de quantos possam se interessar, em obediência ao que preceituam às 
Decretos Municipais 43.408/2009, 44.270/2009, 46.662/2005, 52. 091/2011, 

54. 1022013 6 56.475/2015. Lei Municipal nº 13.278 de 2002, Les Federal nº E GEGDa 

É allgrações posteriores, Lei Federal nº 1052002, Lei Complomentar nº 12306 com 
a redação que lhe atribui a Les Complementar nº 147/2014 0 das demais normas 
complementares aplicáveis, a abertura de licitação na modalidade PREGÃO, a ser 
realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Boiza 
Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BECISP, com 
utilização de recursos de tecnologia da informação, denaminada PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO MENSAL TOTAL, a ser processada pela 
Comissão Permanente de Licitação desta Secretaria, em conformidade com as 
disposições deste edital e respecivos anexos. 
às própostas deverão obedecer às especidicações deste mstrumento cormocatório 
E SóusS anexós é serão ancaminhadas por meio eletrônico, após o registro dos 
interessados em parbeipar do certame & & cradencamento de seus reprasoniardas, 
no Cadastro Unificado de Formecedoros do Estado de São Paulo - CAUFESP. 
A sussão pública de processamento do Pregão Eletrônico será reatizada no endereço 
eletrônico mw bec.sp.gombr ou wam bec fazenda sp.gov br, no dia é hora 
mencionados no preénmbulo deste Edital, e será conduzida pelo preçeeiro como guimílico 
da equipe de apoto, designados nos autos do processo em eplgrafe e indicados ho 
sistema pela autoridade competente. 

24/1/2021 às 11h00 

QUARTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2027 O ESTADO DE 5. PAULO 

- PREGÃO ELETRÔNICO 
FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL 

Dbqeto: Contratação de Seguro de Vida em Grupá é Asgetância Fura para às empregados é ex- 

empregados da SABESPAEV  GOH Nº Deaiar - Manor Preço fiohal - Disputa de lances dia 
VIGO de TEJO Edéal complato asravés do site mam sabespree com bricompras ou blicompras.com 
—"acesso idaniiitcado”, Para todas as retarâncias de tempo será observado o horário de Brasília (DF) 

Companhia de Engenharia de 
Tráfego - CET E. | 

CNPJ nº 47.002.648/0001-17 - NIRE 3530004507-5 

AVISO DE ABERTURA 

EXPEDIENTE Nº DDBTIZI 

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DA FACHADA E ÁREAS 
EXTERNAS DO EDIFÍCIO BELA CINTRA - LOCALIZADO NA RUA BELA CINTRA, 385 « SÃO 
PAULOYSP. 

MODO DE DISPUTA: Aberbo 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Global 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global 
Encontra-se aberto o PREGÃO acima mencionado, podendo 05 interessados obler o Edital o 
Béus drexcs via Inlarmél mos sites do COMPRASMET: acc goebrcomprasipl-by; da PMBP: 

to e-nenasas cidades profetura sogcybr e da CET: ir ' 

des botantes intaressadas em participar da ligação poderão realiza Vistoria Técnica Faculatea, no 
prádio sito à Rua Beta Cintra, nº 385, São PaulyrSP local onde serão rapázados 05 serviços, conforme 
item 19 do Edital 

à proposta comercial das empresas inlerassadas deverá ses inserida a parir da deponibiização do 
gigtama até as Tohiamin do dia DOMR2ORT no aiba pa go brcomprasipi-be. 

4 abertura da Sessão Pública do Pregão Elatrânico, oosererá às 10h30min do dia 0MH20Z1. no sãe 
ao cp rc rragurae-dr 

São Pauoa, 00 de novenhro do 2021 

Diretor Administralivo é Financeiro 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº, 373/2021. 
ORIGEM: INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA - LF = NÚCLEO DE FARMÁCIA - NUFAR. 

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A SELEÇÃO DE EMPRESA PARA, 

O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE SERINGAS 
HIPODÉRMICAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DR, HOSÉ FROTA = [JF, 
DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES E INTEGRANTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA 
MUMICIPAL DE SAUDE — 5M5 (FRASA, DE ACORDO COM 45 ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
PREVISTOS NO ANEXO | - TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, POR UM PERIODO DE 12 
IDOZE) MESES. 

DO TIPO: MENOR PREÇO 

DA FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADO. 

CHA) Pregueiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, 
torna público para conhecimento dos licitantes e demals interessados, que do dia tú de 
novembro de 2021 a 24 de novembro de 2021 até às 10h0ômin. (Horário de Brasilia), 
estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este 
Fragão, no Endereço Eletrônico mmecomprasnetgovbr. à Abertura das Propostas 
acontecerá no dia 24 de novembro de 2021, 44 10hQ0min, (Horário de Brasilia) e o início 
da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10hDômin. do dia 24 de novembro 
de 202100 edital na integra encontra-se à disposição dos interessados para consulta na 
Central de Licitações | Avenida Heráclito Graça, 750, CEP: SD JAO-060 - Cantro — Fortalaza- 
CE, no e-compras: https-v'comprassepog.fortalaza ce gowbr'publicoindesasp, No eva 
comprasnetgor br assim como no Portal de Licitações do TLE-CE: hibpa licitações por 
ce gowbr'. Maiores informações pelo telefone: [85) 3452.3477 JELFOR. 

Fortaleza = CE 0 de novembro de 2071 
Coros Henrique fecho Almeida 

PREGOEIRO(A) DA CLFOR 

CIDADE DE 
SÃO PAULO 

 EOMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº DEXSMSBUB/COGEL/2021 
Processo nº 6012.2021/0009884-1 

Torma-se público. para conhecimento des Interessados. que a SECRETÁRIA 
MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS, por meio da Coordenadoria Geral das 
Licitações SMSUB/COGEL, sediada na Rua São Bento, nº 405 - São Paulo, SP 
realizará ABERTURA do PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR 
VALOR GLOBAL O procedimento Reitalório = às atos dele decorrentes Dbservarão 
as disposições a serem processados & julgados em conformidade com a Lei 
Municipal nº t3.27B02, Decretos Municipais nº 4427803, nº 56,144/2015, 
nº GA 4T52015, Lei Complementar nº 12306. bem como de conformidade com as 
Leis Federais nº 8,666/83 e 1052002 e demais normas complementares & 
disposições deste instrumento. 
Data da sessão: 25/11/2021 - Horário: 11 horas. 

Local - amblente eletrônico: wu beco so gor ou mm ec fazenda spogou br 
DEJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE PLACAS PARA FECHAMENTOS 
DE ÁREA (TAPUME) PARA ORGANIZAÇÃO DE GRANDES EVENTOS, 
COMPREENDENDO TAMBEM DS RESPECTIVOS SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE, MONTAGEM/DESMONTAGEM E RETIRADA, 
A parieipação na presente licilação dar-se-á pela entraga das propósias pelo site 
wu Dec spo ou sy bec. fazenda sp.gov.br 
O edital é seus anexos poderão ser obiidos através da internet pelo sito 
voa Des spo br ou gy beco tazenda spqur br E 
hitpsie-egocoscidadesp prefeitura apugom.br 
Os pedidos do esclarecimentos é impugnações deverão ser encaminhados em 
sistema próprio pelo site mwubec. sp.gow br ou pyubec fazenda. sp. gov. br 

CIDADE DE VERDE 
SÃO PAULO MEIO AMBIENTE 

COMUNICADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/SVMA/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº G027.2021/0012825-7 
OFERTA DE COMPRAS Nº: 8010208010020210C00049 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de 
plantio a manutenção de mudas da árvores no municipio da São Paulo, conforme 
discriminados no Anexo Il - Espocilicações Técnicas do Olbgeto, deste Edital 
à COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, toma público no Diário 
Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no endereço eletrônico 

http:e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, a SESSÃO DE ABERTURA 
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/SVMA/2021, marcada para o dia 23 de 
novembro de 2021, às 11:00 horas. 
DOCUMENTAÇÃO 
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas 
interessadas, deverão ser ancaminhados a partir da disponibilização do sistema. 
um bec spoovbr até a dala de abertura, corntórme sspacititado no edital, 
RETIRADA DO EDITAL 
O edital do pregão acima poderá ser consultado eou obtido nos endereços: 
http:ife-negocioscidadesp.preteitura.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, cu 
mediante agendamento via sumalicitacão & prefeitura.sp.gov.br na Divisão de 
Licitações e Contratos - DLC da Secretaria Municipal dó Verde é do Meio Ambienta. 
na Rua do Paraiso, 387 - 9º andar - Paraiso - São PaulySP - CEP MAD3DO, 
mediante o recolhimento de laxa referente aos custos de reprografia do edital, 
atraves do DAMSE Documento de Arrecadação do Municipio de São Paula. 



QUARTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2071 

O ESTADO DE 5. PAULO 

Pedro Passos 
Presidente da SOS Mata Atlântica 

Regular mercado 
de carbono 
interessa ao Brasil 

Segundo Passos, o País tem, 

sim, muito a ganhar com as 

operações do baixo carbono 

CENÁRIOS 

m tempos de COP-26, 
países em desenvolvi- 
mento vêm batendo 

na tecla de que o mundo deve- 
ria financiar a manutenção de 
florestas em pé, pois nações co- 
mo EUA e Europa já fizeram 
sua parte: devastaram seus pró- 
prios territórios. Paises desen- 
volvidos deveriam financiar es- 
se esforço? “Não, discordo radi- 
calmente. É uma visão antiga 
dotoma lá dá cá que já permeou 
negociações multilaterais brasi- 
leiras. Ao Brasil interessa, sim, 

regular esse mercado de carbo- 
no, pois temos vantagens com- 
petitivas. Isso é matemárico. Te- 
mos mais facilidade para criar 
aqui os créditos de carbono a 
um custo menor”, frisa Pedro 

Passos, presidente da SOS Ma- 
ta Atlântica e sócio-fundador 
do Grupo Natura. O empresá- 
rio justifica: temos uma matriz 
energética mais limpa. E obser- 
vatambém que temos ativos flo- 
restais grandes que, com um 
bom projeto de restauração, po- 
derão vender esses créditos. 

Para o empresário, O Brasil 
não pode perder esse bonde, 
até porque sempre teve uma 
posição de protagonista no de- 
bate ambiental. “Já perdemos 

alguns bondes, o da microin- 
formática,o da globalização. O 
Brasilera um pais fechado não 
se integrou ao mundo, Temos 
de estar na liderança discutin- 
do de igual para igual”, argu- 
mentou nesta conversa com o 
projeto Cenários. Ele pondera 
ainda que a posição dos repre- 
sentantes brasileiros está mais 
flexivel “mesmo que seja por 
pressão de outros”. Aqui vão 
os melhores momentos. 

Como presidente da SOS 
Mata Atlântica, sabe que a 
Lei da Mata Atlântica esta 
apanhando muito. Como 
tem vivido essa situação? 
Começo dizendo que a Mata 
Atlântica é, senão o primeiro, o 

segundo bioma que é o hotspot 
da biodiversidade planetária. 
Significa que merece tratamen- 
toespecial. Essa lei foi estabele- 
cida há mais de 15 anos, resulta- 
do da ação da nossa ONG, para 
proteger um bioma que só tem 
hoje 12% do que era na origem. 
E o que faz essa lei? Estabelece 
um maior rigor para o desmata- 
mento de florestas nativas. 
Lembremos aqui que 70% da 
população brasileira vive nesse 
bioma. Nossas principais cida- 
des estão nela, assim como 
70% do PIB nacional. 

Querem matar a lei? 

Ela está num ambiente de mui- 

tos interesses econômicos, há 

PAULO VITALE / MA TURA 

fi su 

Passos destaca “vantagens competitivas com o baixo carbono" 

muita pressão, seja na área da 
construção, na agricultura e pa- 
ra Nexibilizar a ocupação do so- 
lo. Na verdade, estão tentando 

trazer a Lei da Mata Atlântica 
paraa regulação do Código Flo- 
restal, que é bem mais flexivel. 

Vantagem ambiental 

“Nossa matriz energética é 
mais limpa. Com um bom 
projeto de restauração se 

pode vender esses créditos” 

Como a SOS está fazendo 
para engajar as pessoas? 
Hã dois pilares. Uma área de 
conhecimento, pois não adian- 
ta debater só ideologicamen- 
te, tem de se bascar em fatos. E 

outra área de informação e edu- 
cação da população a respeito. 
Como o Pais se urbanizou de- 
mais, a floresta e os rios fica- 

ram distantes das pessoas. E 
esse conhecimento e mobiliza- 

ção são para quê? Para poder 
mexer em políticas públicas. 

As que temos não servem? 
Há muitas propostas, e agora 
estã nascendo, em clima da 

COP-26. E a NDC da Mata 
Atlântica, a Contribuição Na- 
cionalmente Determinada. 

Em que consiste a NDC? 
É o compromisso que o País 
teme levou à COP-26 para evi- 
tar que a temperaturano plane- 
ta suba além de 1,5 ºC. Ea pro- 
posta do Brasil para evitar a 
emissão de carbono. Fizemos 
um recorte do que seria a NDC 
para que o bioma da Mata Atlán- 
tica ficasse carbono neutro. 

Como isso funcionaria? 

O solo emite carbono, agricul- 
tura e desmatamento emitem, 

processos industriais tam- 

bém. Gado emite carbono e 
metano — os chamados gases 
de efeito estufa. A gente quer 

ECONOMIA 

que o País consiga compensar 
essas emissões tornando-se 
carbono neutro. O que temos 
de fazer? Mudar o processo 
agricola, para uma ABC - a 
Agricultura de Baixo Carbono. 
Por exemplo, precisa ter mais 
cabeças de gado concentradas 
numa mesma área, sem aquela 
pastagem extensiva, E temos 
de parar o desmatamento, por- 
que ele é uma forma de emitir 
carbono. Isso pressupõe disci- 
plina, gestão, fiscalização, fa- 
zervaler a Lei da Mata Atlânti- 

ca. E também uma ênfase na 
restauração da mata atlântica, 
Hã áreas improdutivas que po- 
deriam ser reocupadas por flo- 
restas. À agricultura brasileira 
é eficiente, não precisa devas- 
tar nenhuma área do Pais, 

Se não estou enganada, 
quem derruba floresta ho- 
jeé o pequeno cumédio em- 
preendedor, não? Os gran- 
des já o fizeram no passa- 
do, não fazem mais? 
Sim, mas há situações dife- 
rentes. Na Amazônia, muitas 

terras estão sendo invadi- 
das, é uma ocupação diferen- 
te da Mata Atlântica, que 
tem muitas pequenas pro- 
priedades. O que precisamos 
é criar uma estratégia de res- 
tauração desse bioma. E o pri- 
meiro passo é cumprir a lei, 
Em 20% da área, você tem de 
ocupar ou compensar. Há 
mecanismos legais para tan- 
to, Para pequenos proprietá- 
rios a gente pode falar em 
premiações, pois tem custo 
para essa transição. 

E como pretende defender 
a causa daqui para frente? 
É divulgação, conhecimento e 
conexão. Aprendi que a vida é 
um fenômeno interdependen- 
te, se você faz a conexão entre 
natureza, água e floresta, tem 

umnovopadrão pela frente. Pa- 
drão de comportamento, de ne- 
gócios, uma outra ética. Cai a 
ficha, e muda tudo. Ea mudan- 

ça começa por você. 6 

pr 
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ECONOMIA 
QUARTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2021] 

O ESTADO DE 5. PAULO 

Combustíveis Preços em alta 

Petróleo tende a subir com inverno 
no Hemisfério Norte, diz ministro 

MARLLA SABINO 

BRASÍLIA 

O ministro de Minas e Ener- 

gia, Bento Albuquerque, disse 
ontem que o preço do petró- 
leo, que já subiu cerca de 60% 

neste ano, tendea avançar ain- 
da um pouco mais coma chega- 
da do inverno ao Hemisfério 

Norte - o petróleo e a variação 
do dólar afetam os preços dos 
combustiveis no Brasil. 

Ele argumentou: “Preços 
dos combustiveis. O que ocor- 

reu? Por que houve aumento? 
Principalmente pela alta do pe- 
tróleo, 60% sÓ em 2021, € com 

tendência, com a chegada do 
inverno no Hemisfério Norte, 

de subir um pouco mais”. 
O preço médio da gasolina 

nos postos do Pais subiu 2,25% 

na semana passada, chegando 
aRS6,gio olitro, conforme le- 
vantamento divulgado na se- 
gunda-feira pela Agência Na- 
cional do Petróleo, Gás Natu- 

ral e Biocombustíveis (ANP). 
O valor máximo foi de RS 
999, no Rio Grande do Sul. 

A escalada de preços é re- 
flexo do reajuste no valor da 
gasolina e do diesel feito pela 
Petrobras, em vigor desde 26 
de outubro. Por conta do rea- 
juste, o preço do litro do die- 
sel subiu 2,45% nos postos 
brasileiros na semana passa- 

Giglio Sa A. Indústria e Comércio 
MRS AF) no SAS Do GD =D 

Comesiaue Conselheiros para Reunião 
Gen Corancados os Sarhores Inlegrantes do Consaiho de fabmenisiraçõo da E li SUA indieiria a Comércio 5 Asunirem am Reunião 
Só ha 25 de Miveribro da 2021, om Primeira Congesção 4a LDO Huse a Samiara Conmbeação da tD0 Ha na Sede Social 
ca Companhia à Rua Tal" di, am São Bamento do Campo = Eu a Fime Desiberarem Sobra a Seguinha rare do Dia: = Á privação: 
de Racerva de Lico pas: = da Companhia - Assuntos Dhsareca Gan Bamendo do Campo, DE da Momemero da 2021. 

li Gaas = Presideste do Conselheiro de Administração da Gigão SA Indéstria » Comércio 

ONSAGÃO FACULDADE DE MEDICINA - ICESP 
CNP 55,577 DBAMÓDOE DE; 

COMPRA PRIVADA [ICESP 1745/2021 

APFNACESP erritado Einbrópaca poesia gem fis hociairvis alrasas do Deprrtorcendo Contialosa Comptas, slvôdona Avenida Dr fomato, 251 

Cerqueira esa São Peudo- SB lomaodbhca anbertura do processode compra doiipo MENOR PREÇO. para lomecmanto da MEDICAMENTOS. | 
nos debihes esiBodaporiaeã fo aih do CEO Dani eso rg bar), é que asa regada pelo Regelamento da Cbempras cia FMM 

SENAI: 
AVISO DE LICITAÇÃO 

O Digpariamento Fesonal de São Paulo do Bernço Nacional da Morendizagam Indusíral (SEMP SA] 
comunista cha Daptiaççõos 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº d$27001 
Dbjeo: Miguisiçõo de dquiparminios para radinsiria do plshico [náguimia bjetiora, madrusora clupra rosca diria dir mpcichangees 
Retirpda do edital: a parar de VO de novembro de ShGt, stravés do porta! mm sp.sangi br opção LICITAÇÕES: 
Sagsão de despuia de práços (lances): 24 de novembro de 202t às 0h30, exchsvamente pela intemel, no endereço 
rtp Dalazen 

AVISO DE LI LICITAÇÃO 
O Degartarônio Regonaide São Paio da Serviço Secal da Indúsina [SESLSP) comunica a abeitura das hetações: 

1 CONCORRÊNCIA BP E1/2027 
Objeto: Contratação do empresa para espcuião da mplatma cas cobeiuras 1 coresirinção do mpsmremfário dis MAIO 
(Aproveitamento de Aguas de Chuva no Centro de Alividaçães de Baum 
Entrega dos envelopes: até as Sh do dia 30 de novembro da 208), Aberdura és 10H00. 

& CONCORRENCIA Nº 62/2021 
Objeto: Contratação de empresa para mutação cia metórma do Galnedrio no Cento de Alidades cia Dyrnhos 
Entrega des envelopes: até as Bhd5 do cia 20 ce nomembmo de 2001, Aberura és DEDO, 

Retirada dos editais: a garbe dis 1 e nem de SOB alraets do portal ima gesso org be Lopção LICITAÇÕES. 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE POA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

—, EDITAL Nº 0372071 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03202 - PROCESSO ME. BpsTID 

ÓRGÃO: Prittstura do Musicipio du Poá - EDITAL Nº: 0972021 - PROCESSO Nº; 1.687/2º - DEJETO: Aquisição de 
equipamentos de proteção inghadual, deslinados a vilização pela Secretana Mumicipal de Educação - MOCALIDADE: 
Pregão Elininico— abas! - DATA DE ABERTURA: 24/11/2027 - ds 4000 horas. Prefeita do Municipio da Estância 
Hidromineral de Pod, FAZ SABER ques ara aberto nesta Profedura, siluada nã fmeráda Brasil nº TOA = Deritro - 
Foa/5P, 0 PREGÃO ELETRÔNICO Nº GdliMoo?, O Edital q seus ansuos poderão sar adquiridos sem custo no-eilio 
da Prefebura Municipe de Poá: uam poa spogon dor é mo ahe: va bompemanei guebo, ou medame a antiga de D1 
jumi GO-ROM do tipo COR-BO, vier e arado na Centoria do Departamento do Licitações e Contralos, no horária 
compreendido ente 04 as 128 135 tá horas, de segunda a sesta-leira. Às propostas deverão ger aniegues por meio 
do Cosparma Eletrônico: mam combrssnaL gomlir, cas condições desertas no Edital devendo ser obasmado pda a 
horário cia do inicio da sessão. Maiures informações pelos heletonis: [11 4834-BREIVERIO 

Em ide Moembro de EU] 
Máresa Telmaira Bin de Gota 

Preteita Municipal 

DECLARAÇÃO DE PROPOSITO 
(Cancelamento da Autorização para Funcionamento] 

LEROSA S/A, CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO — CNP 67 973 BEVDODT-30 
|1= DECLARA gua intenção de aberar o estatuto social, modificando 0 seu chjstvo social deixando | 

[de atuar come integrante do Sejema Fnencaira Nacional (SFN). não reaizando, em Cacomência, 
[OprEeraçÕess pricaêras de institiação sujeita à aulorzação do Barco Central do Brasi, 

- ESCLARECE que eventusia objeções & presente declaração, acompanhadas da documende- | 
| ção comprobatória. deem sor apresentadas diretamente ao Banço Central do Brasd, por meio do | 
| Proeesio Digital, na forma especificada abaixa, no prazo de irinta dias contadas da divigação, poe | 
aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta. cheencado que o declarante pode, na forma 
(a legislação em vigor. ter direito a vistas do processo espacio 

BANCO CENTRAL DO BRASIL 

DEDRE — Gerência Técnica em 540 Paulo - Il 
Processo n" PE 1932861 

são FEMEA, E de pé a Eid 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº, 372/2021. 
ORIGEM: INSTITUTO DOUTOR JOSE FROTA — UF - NÚCLEO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA. 

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA, PRESENTE LICITAÇÃO A SELEÇÃO DE EMPRESA PARA O 
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO: AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE EOUIPO DE BOMBA 
DE INFUSÃO DE DIETAS ENTERAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
PREVISTOS NO ANEXO | - TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, ROR UM PERÍODO DE 12 
IDIMEEI MESES. 

DO TIPO: MENOR PREÇO. 

DA FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADO. 

O(A) Pragoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA -CLFOR, 
toma público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 10 de 
novembro de 2021 a 24 de novembro de 2021 até às 10h00min. (Horário de Brasília), 
estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este 
Pregão, no Endereço Eletrônico veem comprasnet gov br. & Abertura das Propostas 
acontecerá no dia 24. de novembro de 2021, às 10h00min, (Horário de Brasília) 20 início 
da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min, do dia 24 de novembro 
de 2021, O edital na integra encontra-se à disposição dos interessados pára consulta ma 
Central de Licitações | Avenida Heráclito Graça, 750, CEP 60140-060 - Centro = Fortaltza- 
CE, no e-compras: https/comprassepos fortaleza ce gow br'publico/index asp, mo ten, 
comprasnet.eov br assim como no Portal de Licitações do TCE-CE- hitps;ilicitacoss fes. 
ce gue br. Maiores Informações pelo telefone: (85) 3452.3477 [OLFOR. 

Fortaleza CE. o de novembro de 2001. 
Jogo Matheus Carmelro Bezerra 

PREGOEIRO(A) DA CLFOR 

Giglio 5.A. Indústria e Comércio 
CNPJ (MFA nº 53.100.6350DD-04 

Convocação de Acionistas para Assembléia Goral Extraordinária 
bi Conmocêdos ds Senhires Acromalas da Gigão S/A Indishia e Comércio 2:54 Reunbem em Assembitia Geral Extrondreiria nodia 
28 de dazembro de AMZ. com Prsrmeira Conmeoe ás TH Pes e Segunda Corvocaçdo bs LIDO Horas, aro Sua Sede Social à 
ua Tiaté nº Tiê pd add ia = fi Sob a Seguinte Dodam do Cha: - Aprovação da Ragerva 
de Luçrá pará Expansão da Companhia: - desuntos Diversos, São Bemando do Campo, OA de Hnsembes de 2001 

Rodrigo Giglio Saes - Presidenta do Consalhsro de Adminisirição - Diavio Gigho Junior - Diretor Prisgidania 

Fundação Butantan 
CNP Bi Ba SAGAN «5 

Concormência - Retomada da Sesaão de Procussámento 

EDITAL DOS2074, Modalidade: Concormência - Presencial, Tipo: Técnica a Preço. OBJETO 

DASELEÇÃO Contratação de empresa espacializada em Recrutamento, Selação- de Pessoal 

& Administração de Mão da Obra Tamporáda, DAT (ritigoas, HORA Gaio, LENCAL- 

Centro Administrativo (venda da Urmersidade, 210 - Cidade Universitária - Butantã = 

Sã Panlá'SP|. 

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO 
AVISO DE ABERTURA « LEILÃO Nº Qu3/2021-A - PROCESSO Nº I422L EIA 

& Fundação Parque doológico de São Paulo, joma público que se acha aberta, ickação na modalidane 
LEILÃO, dá lipo MAIDE LANCE POR LOTE, cbjsvando para o Laião a Abermação de 240.000 (dierias 

e quarenta mid) gudca de Milho am Grão, salra 20202021, apropriado para O cormsumo, tipo amaralo 
encorimese com umidade adequada, lnva da impurezas 0 gras ardidas, estando aínda epurgado contra 
insélta, acondisonado à granel, divididas em dd botas de 60.000 quilos cada, é será vendida, por Lotes, no 

estado om que se encontra LOCAL DA LICITAÇÃO: FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO, 
Avenida Miguel Státano nº 4,241, Água Funda, São Paulo - SP. Sotor de Compras « Sala das licitações, 
ha bocal acima designado, às 10h00min do dia ZAMBIA, será reslizáda à Sessão do Leilão, Os lioitandes 

interessados em paicpar do certame devendo apresentar a documentação para O credenciamento 
juntamente com o envelope contendo a proposta da compra, até as 09h45min do dia SaMriiadei, 
O edital estará disponivel nos sites: wimuimprensaofiial.com.br na opção “Negócios Públicos” & 

nranapoologico com.br, Crulras informaçãos púderio ses obitas pelo leleforea [011 5072-DE1 1, ramais 

| 2142 e 2114 ou palos e-mails e damas & roologico ao quibe, alalipa É poodogico sp quer. 

SECRETARIA DA FAZENDA 
E PLANEJAMENTO S 

CODADENADORIA DE ADMIBESTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 

E INFRAESTRUTURA 

Comunicamos que acha-se aberta, nesta 

Secretaria da Fazenda e Planejamento, 

licitação na modaldada PREGÃO | 

ELETRÔNICO NC nº 502021, do tipo 
MENOR PREÇO para a AQUISIÇÃO DE | 

PERIFÉRICOS 2021, cuja abertura estã 

marcada para 0 da 242021, &s 10h00. 

Us intarassados em partiipar dó cerlame 

deverão acessar a partir de 1TiB0e 

o sita: um bos spogobr O Edital dá 

presente licãação encontra-se disponível 

no site vma imprengaoficial com br, opção | 
| “negócios públicos”. ] 

ESTADÃO nf 

da, chegando a uma média de 
R$ 5,339. O preço máximo foi 
de R$ 6,700 0litro, em Cruzei- 

ro do Sul (AC). 
O valor médio do litro do 

etanol subiu 4,5% na semana, 
para R$ 5,294. O preço máxi- 
mo foi de R$ 7,899 o litro em 
Bagé, no Rio Grande do Sul, 

O preço do botijão de gás 
(GLP) se manteve estável e fe- 
chou a semana em R$ 102,48. 

DESABASTECIMENTO. Albu- 
querque disse que é preciso 
“ter uma preocupação agora 
muito grande com o desabaste- 
cimento, porque a importação 
do combustível leva no mini- 
mo 90 dias”. Ao lembrar que 
até 2016 a estatal importava to- 
do o combustivel consumido 
no País, eles ressaltou: “Hoje 

temos uma parcela do merca- 
do, cerca de 20% do mercado 

de combustíveis, que não é da 

Petrobras, então mudar qual- 
quer coisa tem de ser uma mu- 
dança com bastante critério, 

com bastante transparência e 
governança para que a gente 
possa atingir os objetivos”, 

Em outubro, a Petrobras in- 
formou que recebeu, para no- 
vembro, pedidos muito acima 
dos meses anteriores e de sua 

capacidade de produção. 
Em comunicado, aempresa 

negou o risco de desabasteci- 
mento e afirmou estar maximi- 

zandoa produção, masa sinali- 
zação acendeualertano merca- 
do e distribuidoras. 

“Não pode, não há e 
nunca houve 
interferência na 
Petrobras ou no 
mercado de combustivel 
onde quer que seja” 
Bento Albuquerque 

Ministro de Minas e Energia, 
em audiência no Senado 

INTERFERÊNCIA. Albuquerque 
negou qualquer tipo de interte- 
rência na Petrobras. Durante 

audiência pública em comis- 
sões do Senado, oministro afir- 

mou que existem diversos dis- 
positivos legais que impedem 
isso, entre eles, a lei das esta- 
tais, de 2016. 

“Não pode, não há e nunca 
houve interferência na Petro- 
bras ou no mercado de com- 
bustivel onde quer que seja”, 
afirmou. A declaração do mi- 
nistro vem após diversos co- 
mentários de Jair Bolsonaro, 
Noúltimo sábado, o presiden- 
te afirmou que procura uma 
maneira de “ficar livre da Pe- 
trobras”. Aapoiadores, ele rea- 
firmou a intenção de “fatiar” 
ou até “privatizar” a empresa. 

O ministro destacou, entre 

as alternativas em discussão 
no governo, a criação de um 
“colchão tributário”, para per- 
mitir que as variações do pre- 
ço do petróleo e do combusti- 
vel sejam compensadas de al- 
gumas forma, e de uma “reser- 
va estabilizadora de preços”, 
para quando houvesse uma vo- 
larilidade muito grande. é 



Aviação No vermelho 

Gol mostra otimismo após 
perda bilionária, mas volta 
ao lucro deve demorar 

Companhia aérea prevê mais demanda no fim do ano e 
planeja retorno de voos para os EUA no 2.º trimestre de 2022 

JULIANA ESTIGARRÍBIA 

Depois de mais um prejuízo bi- 
lionário no terceiro trimestre, 
de R$ 2,5 bilhões, a Gol tentou 

demonstrar otimismo para o 

quarto trimestre, quando a de- 
manda sazonalmente mais for- 
tecoincidirá como ápice da va- 
cinação contra a covid-19 no 

Pais. À companhia projeta de 
do0a700voos diários para de- 
zembro, ante média de 450 em 
novembro. Ainda assim, a aé- 

rea deve continuar a enfrentar 
desafios para reduzir o endivi- 
damento em um cenário de ju- 
ros e custos mais altos. 

O presidente da Gol, Paulo 
Kakinoff, reforçou que a com- 
panhia está retomando gra- 
dualmente os voos internacio- 

nais, com destaque para paises 
como Uruguai, Argentina e 
México. Os Estados Unidos de 
vem voltar ao portfólio da com- 
panhia no segundo trimestre 
de 2022. 

Recuperação desigual 

Para analistas, retomada 

de voos internacionais 
deve ser mais Lenta do que 
ado mercado doméstico 

A decisão se deve, em parte, 

ao represamento de pedidos 
de vistos no Brasil e principal- 
mente pela taxa de câmbio. 
“Pode ficar caro para os brasi- 
leiros viajarem para os Esta- 
dos Unidos”, disse o executi- 

vo, em teleconferência de re- 
sultados. Enquanto isso, a aé- 

rea supre a demanda externa 
por meio da parceria com a 

American Airlines. 
O analista da Mirae Asset 

Corretora, Pedro Galdi, apon- 

ta que a companhia tenta mos- 
trar um viés positivo, com um 
maiornúmero de voos e de uso 
de aeronaves. “Mas pesa a ex- 
pectativa de que, apesar do 
crescimento dos voos domeésti- 

cos, o segmento internacional 
vai demorar um bom tempo pa- 
ra voltar ao normal.” 

DÍVIDAS. Além disso, analistas 
alertam para o endividamento 
elevado da Gol. Ão fim de se- 
tembro, a alavancagem da com- 

panhia, medida pela relação en 
tre a divida líquida ajustada ca 

geração de caixa, alcançou 9,7 
vezes, piora significativa em re- 
lação ao indicador de 4,3 vezes 
em igual periodo de 2020. 

De janeiro a setembro, as 
despesas da Gol somente com 
juros de empréstimos e finan- 
ciamentos cresceram cerca de 
20% sobre igual periodo de 
2020, para R$ 1,37 bilhão, “O 
endividamento da companhia 
continua alto”, pontua Galdi. 

Diante de um horizonte de 
custos de combustível e dólar 
ainda elevados, a Gol segue 
com desafios. Em relatório, O 
Citiavalia que a companhia en- 
frentará cenário adverso de 
preços de combustivel e condi- 

a 

LEILÃO S 
» ko 

ções econômicas negativas. 
O diretor vice-presidente fi- 

nanceiro da Gol, Richard Lark, 
minimizou os riscos macroeco- 

nômicos. “No Brasil, o cenário 
de risco fiscal é melhor do que 
nos EUA, porexemplo. Os fun- 
damentos no País estão indo 
bem”, disse a analistas. “É cla- 
ro que o câmbio afeta o com- 
bustivel e os custos com aero- 
naves”, admitiu. 
A companhia também está 

em um movimento de renova- 
ção da frota: um de seus objeti- 
vos é ampliar o uso dos aviões 
da linha MAX, da Boeing, consi- 

derados mais econômicos 
(leia quadro). € 

E. 

INE SS EE 
= 18/11/2021, ÀS 15H. LA 

NEGÓCIOS 

Para entender 

e Endividamento 

O ponto que mais chamou a 
atenção foi a severa alta do 
endividamento, que superou 
em mais de 9 vezes a geração 
de caixa; com a melhora do 

mercado esperada para o 4.º 
trimestre, à companhia 
espera reduzir esse indicador 
para cerca de 5,2 vezes até o 
fim deste ano 

& Volta dos voos 

A companhia espera chegar a 
boo a 700 voos por dia no mês 

de dezembro, ante cerca de 

450 diários previstos para no- 

vembro, tanto pelo efeito sa- 
zonal das férias de verão, 

quanto pelo avanço da vacina- 
ção contra à covid-1g 

e Voos internacionais 

Enquanto os voos para a 

América do Sul já começam a 

ser retomados, a volta das 

rotas para os Estados Unidos 
só deve ocorrer no 2.º 

trimestre de 2022 - analistas 
apontam que demanda deve 

ser afetada pela alta do dólar 
e pelas dificuldades de 

obtenção de vistos para 
cidadãos brasileiros 

B13 

e Custos em alta 

O dólar tem forte efeito nos 
custos do setor: o cenário pa- 
ra o combustível de aviação 
não é dos melhores, diante da 

disparada do petróleo no mer- 
cado global e da desvaloriza- 
ção do real por aqui 

INERTHER SANTANA ESTADAO-10/MO MOL 

DO más 

& Nova frota 

Apesar de os aviões 737 MAX 
terem sofrido questionamen- 

tos após dois acidentes fatais, 

que resultaram na morte de 
346 pessoas, a aeronave é uma 

aposta da Gol após o retorno 
do equipamento ter sido 

aprovado pela Agência Nacio- 
nal de Aviação Civil (Anac). 

“Aceleramos a transição da 
nossa frota”, disse Paulo Kaki- 

noff (foto acima), presidente 
da Gol, ontem 

3 
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Varejo Expansão 

Petz amplia seu 
escopo ao comprar 
a Cão Cidadão, 
de adestramento 

Com isso, as ações da compa- 
nhia tiveram forte alta ontem, 

na B3,a Bolsa brasileira:oavan-  PSREESESA | E 
ço foi de 6,22%, para R$20,83. se] | | | a 
De formageral,osegmentode j j 
varejo teve um bom desempe- 
nho no pregão de ontem, recu- 
perando-se de perdas acumula- 

Depois da divulgação 
de lucro acima do 
esperado, ações da 
rede têm forte alta; 
empresa prevê 50 
novas lojas em 2022 

: ms 

Petz, de Sergio Zimerman, viu lucro subir 56% no terceiro trimestre de 2021, para R$ 26,6 milhões 

quuia 

MÁRCIA FURLAN 
VICTORIA METTO 

A Petz, rede de produtos para 
animais de estimação, anun- 
ciou ontem a compra da Cão 
Cidadão, serviço de adestra- 
mento para cachorros que ope- 
ra por meio de franquias. Além 
disso, a companhia anunciou 
um plano ambicioso de abertu- 
ra-de lojas para o ano que vem: 
o objetivo é inaugurar 50 no- 
vas unidades ao longo de 2022. 
Hoje, a rede tem 153 unidades, 
espalhadas por 18 Estados. 

das ao longo dos últimos dias. 
Os dois anúncios vieram na 

esteira da divulgação do balan- 
coda companhia para o tercei- 
rotrimestre. O lucro para o pe- 
rodo foi de R$ 26,6 milhões, 
comaltade 56,1% ante igual in- 
tervalo de 2020, A receita bru- 
ta total cresceu 45,596, na mes- 
ma comparação, para R$ 641,6 
milhões. Os canais digitais res- 
ponderam por 31% das vendas 
entre julho e setembro. 
O fundador e presidente da 

Petz, Sergio Zimerman, disse 

ontem que a compra de 100% 
da marca Cão Cidadão ajuda a 

“Nos momentos de 

estresse da economia, 

o segmento pet é 
claramente mais 

resiliente.” 
Sergio Zimerman 

Fundador da Petz 

consolidar a presença da empre- 
sa no digital, em produção de 
conteúdo e em adoção. Funda- 
da por Alexandre Rossi, zootec- 
nista eveterinário conhecido co- 
mo “Dr. Pet”, a aquisição é a 
maior franquia de adestramen- 

toda América Latina, Dentro da 
Petz, Rossi assumirá o cargo de 

consultor especializado, atuan- 
dono desenvolvimento de servi- 
ços de adestramento, dog 
walker e serviços de hospeda- 
gemecuidados para os animais. 

INTERMEDIAÇÃO. Segundo Zi- 
merman, a Petz val Interme- 

diar os serviços prestados, fi- 
cando responsável pela proce- 
dência, segurança e qualidade. 
Além disso, será o único canal 
de vendas de todos os cursos 
online criados, ministrados ou 
coordenados pelo veterinário. 

De acordo com Zimerman, 

apesar do cenário macroeco- 
nômico adverso para o varejo, 
a Petz se manteve resiliente. 

“Nos momentos de estresse 
da economia, com estresse in- 
flacionário, dólar e juros altos, 

temos um histórico interessan- 
te no segmento pet, que clara- 
mente é mais resiliente em re- 
lação a outros segmentos do 
varejo. No caso da Petz, temos 

uma dupla proteção: a do seg- 
mento em que estamos inseri- 
dos e a nossa performance, 

que em 19 anos tem sido me- 

lhor do que o próprio setor” é 

Para anunciar; 
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Deloitte adquire consultoria e 
traz seu braço digital ao País 

Em operação há uma 
década em outros 

países, negócio chega 
com 350 funcionários 
e R$ 60 milhões em 
investimentos 

ANDRÉ JANKAVSKI 

A consultoria Deloitte deu ini- 
cio ao seu programa de expan- 
são, anunciado em julho, e vai 

incorporara consultoria minei- 
ra CbCloud. Além da aguisi- 
ção, a empresa vai estrear a 
marca Deloitte Digital no Bra- 
sil. Com foco na área de trans- 
formação digital, o negócio 
pretende disputar espaço com 
consultorias que já têm essa 
área mais bem estabelecida no 
Pais, como McKinsey e Accen- 
ture, além de nomes que têm 
crescido rapidamente, como a 
brasileira CI&T, 

“O lançamento da Deloitte 
Digital no Brasil é um compo- 
nente importante danossa es- 
tratégiaglobal de ampliar ser- 
viços de transformação digi- 
tal. A equipe brasileira fará 
parte de uma rede global de 
mais de 60 locais”, afirma o 

americano Sam Roddick, li- 

der global da Deloitte Digital. 
A investida faz parte de 

um plano maior para o Pais. 
Integrante do grupo das qua- 
tro grandes empresas de au- 
ditoria e consultoria, o “big 

CEC EEE ERES TEEE ESSE RES EES EE EES CENTERS EEE ST! 
CORE eee 
CORTE TT 
CO ETTrTTcT 

Tecnologia Bolsa 

Tirando o atraso 

e Concorrência 

| A Deloitte Digital chega 
com certo atraso ao País: 
consultorias como a 
McKinsey e a Accenture 

“já trabalham no setor por 
| aqui; além disso, a transfor- 

mação digital também é o 
serviço de empresas como 
a CIScT, que nasceu em 

Campinas (SP) e agora se 
prepara para abrir capital 
na Bolsa de Nova York 

(Nyse) - leia mais abaixo 

6 Investimento pesado 

| Achegada da Deloitte 

Digital vem acompanhada 
de um alto investimento - 
de R$ 6o milhões — e da com- 

pra da consultoria mineira 
ChCloud, que pertencia à 
Salesforce ; o braço digital 
da consultoria já estreará 

| com 350 funcionários 

four”,a empresa havia anun- 

ciado investimento de R$ 
400 milhões para crescer na 
area de consultoria, especial- 
mente em transformação di- 
gital. No ano fiscal de 2021,a 
Deloitte teve faturamento 

de US$ 50,2 bilhões, cresci- 
mento de 5,5%. Aareade con- 

sultoria avançou menos do 
que a média: ç%. 

CRER CES EEE EEE RLRE SEE TENTEI ESTE 
Eee 
CORTE 
LLBILRA LDA CA DROGA POA OA LO RA RALO DRA Lia 

CI&T reduz preço ao 
abrir capital em NY 

ALTAMIRO SILVA JUNIOR 

A companhia de tecnologia 
CI&T, com sede em Campinas 
(SP3, teve de reduzir o preço e 
o tamanho da oferta de ações 
em sua abertura de capital (I- 
PO, na sigla em inglês) nos Es- 
tados Unidos. À faixa de preço 
proposta aos investidores por 
suas ações foi cortada de US$ 
17a US$19paraonovointerva- 

lo de US$ 15 a USB 17. 
Assim, a oferta, que antes 

poderia render US$ 350 mi- 
lhões, sem contar os lotes ex- 

tras, e ão preço médio (US& 
18), agora deve movimentar 
US$ 208 milhões, com o novo 
valor (US$ 15). 

A ideia inicial era ofertar no 
IPO 19,4 milhões de ações, in- 

cluindo uma venda secundária, 
em que o dinheiro vai para os 

sócios. À empresa tem entre 
os acionistas o fundo de pri- 
vate equity Advent. 

CORTE. À oferta-base foi 
cortada para 13,04 milhões 
de ações, dos quais a maior 
redução foi no lote secun- 
dário, cuja oferta caiu de 
44% para 15%. Há ainda 
chance de venda de lote ex- 

tra de 1,9 milhão de ações. 
A Cl&T vai listar as 

ações na Bolsa de Valores 
de Nova Tork (Nyse), em 
estreia prevista para hoje. 
A empresa brasileira pode 
valer pouco mais de US$ 2 
bilhões na estreia, 

Os bancos que lideram o 
IPO são Crie Goldman Sa- 

chs.JPMorgan, Morgan Stan- 
ley, Itaú BBA, BofA Securi- 

ties e Bradesco BBI também 
participam da operação. é 

E ai é que entra a estratégia 
de trazer a Deloitte Digital pa- 
ra o Brasil, marca que já existe 
há dez anos. “Mais do que co- 
locar uma nova marcano mer- 
cado, precisávamos aumen- 
tar toda a nossa capacidade 
nessa área. Com a CbCloud, 
vamos poder atender a todas 
as áreas de vendas, serviços € 
marketing”, diz Guilherme 
Evans, que vai ser o responsá- 
vel por tocar o braço brasilei- 
ro da companhia. 

A empresa vai nascer com 
350 profissionais, 150 deles 
vindos da CbCloud, e tem os 
planos de dobrar de tamanho 
em três anos. Segundo Rena- 
ta Muromoto, sócia-lider da 

área de consultoria da Deloi- 
tte, a companhia vinha do- 
brando de tamanho todos os 
anos, desde 2018. “Agora, a ba- 
se ficou maior”, afirma. 

No total, essa nova área vai 

receber R$ 60 milhões. Segun- 
do os executivos da Deloitte, 

a pandemia acelerou a neces- 
sidade das empresas em se 
transformarem. À companhia 
promete atacar todas as fases 
desse processo, da estratégia 
à implementação em si. 

Segundo Evans, a absorção 
da CbCloud também vaiapro- 
ximar o negócio das startups 
e fintechs. De acordo com o 
executivo, a empresa tam- 
bêm vai ter interação com ou- 
tras áreas da consultoria, co- 
mo a de segurança digital. 6 
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Mercado financeiro 

Três anos após ser retirada de pregão, 
Gafisa quer voltar a ser listada nos EUA 

EBRENDAM MEDERMID/REUTERS AOL ATI 

A Gafisa informa que LE TRE 
iniciouo processo derelista- 
gem das ações da compa- 
nhia na Bolsa de Valores de 
Nova York (Nyse), sob a for- 

madecertificados de depósi- 
to, ou American Depositary 
Receipts (ADRs), com uso 
de ações atualmente em cir- 
culação. Segundo aempresa, a expectativa é de reflexos posi- 
tivos sobre liquidez, base de acionistas € precificação das 
ações. Em 2018, a companhia havia sido deslistada do pre- 
gão americano por descumprir exigências regulatórias. é 

Casa própria 

Itaú vai permitir que cliente pule” duas 
parcelas de crédito imobiliário por ano 

O Itaú Unibanco vai permitir que clientes de crédito 
imobiliário “pulem” até duas parcelas dosfinanciamentosa 
cada 12 meses. Onovo serviço, chamado Pula Parcela, estará 
disponível a clientes que têm financiamentos em diacomas 
prestações e também para novos contratos. O valor das par- 
celas postergadas, além dejurose encargos, será diluído nas 
demais. “Ouvindo os clientes, percebemos que a inovação 
do Pula Parcela auxiliará muito na organização financeira, 
permitindo mais autonomia e flexibilidade”, disse emnota, 
o executivo do banco para a área, Thales Ferreira Silva. é 

Crédito 

C&A paga R$ 415 mi ao Bradesco para 
reassumir serviços financeiros em lojas 

AC&A concluiunegociações como Bradesco para vol- 
tar a oferecer produtos financeiros que eram até então ex- 
plorados exclusivamente pelo banco em suas lojas. Para 
reassumir a operação, a empresa vai pagar R$ 415 milhões e 
lançará, jáno mês que vem, o C&A Pay, solução que promete 
uma experiência totalmente digital e de fácil contratação. 
Ainda vai levar, no entanto, dois anos para que os produtos 
do Bradesco deixem de ser vendidos nas unidades, como 
prevê a transição acertada entre as partes. O acordo tam- 
bém inclui a manutenção da base atual dos cartões C&A da 
parceria para evitar ruptura dos serviços aos clientes. € 
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VirtusPay, fintech de CONTATO FÍSICO sOBE 
cofundador da 99, capta nela dosjimos 
R$ 125 milhões no ano 

pós assediarem por todas as frentes os clien- 

tes de média e alta renda, bancos e fintechs 
começam a avançar na disputa pelos consu- 
midores com pouco ou nenhum crédito. É 

um desafio maior. Apesar de ser grande parte da po- 

pulação brasileira, é um público sem histórico de 
crédito e, portanto, cujas taxas de calote - c os juros 
a serem cobrados pelos empréstimos - são dificeis 
de calcular. Mesmo assim, iniciativas levadas adian- 

te por instituições de todos os portes e tipos come- 
cam a mostrar resultados e a receber mais aportes. 
A VirtusPay, fintech comandada por Gustavo Câma- 
ra, um dos cofundadores da 99, recebeu R$ 125 mi- 

lhões este ano, com investidores que estão de olho 
nessa frente de negócios. 

Verde e Ibiúna compraram papéis 
Na captação mais recente, foram R$ 100 milhões, 
feita por meio de titulos de divida (debêntures). 
Os papéis foram comprados por grandes gestoras, 
como Verde Asset, Ibiúna, Augme, Schroders e ou- 

tras. No fim de julho, a VirtusPay já havia feito uma 

emissão privada de R$ 25 milhões. 

“Compre agora, pague depois' 

O dinheiro vai ser usado para lastrear operações de 
crédito direto ao consumidor (CDC), já que a finte- 
ch oferece um produto conhecido como BNPL (do 
inglês “buy now, pay later”, o famoso crediário). No- 
vidade no exterior, no Brasil é usado como ferramen- 

ta de inclusão para quem não tem cartão de crédito. 

e RECEITA. A VirtusPay também 
atende aqueles que têm car- 
tão, mas cujos limites são mui- 
to baixos. Por meio doaplicati- 
voou em sites de grandes vare- 
jistas ou lojas online de via- 
gens, o consumidor consegue 
parcelar suas compras, mes- 
mo sem ter notas oficiais e his- 
tórico de crédito. “Não é dificil 
emprestar”, afirma Gustavo 
Câmara, “Dificil é receber”. 

e FÓRMULA. Para ele, o fato de 
grandes gestoras terem se inte- 
ressado significa quea empresa 

desenvolveu uma “boa fórmula 
para emprestar dinheiro”. Isso 
porque as vendas online enfren- 
tam, além da inadimplência, ris- 

co de fraude maior. 

e TIO PATINHAS. Assim, a Virtus- 

Pay tenta dar o pulo do gato 
das fintechs, ao resolver pro- 
blemas comuns a muitas pes- 
soas em larga escala, Aos 39 

anos, Câmara diz que empreen- 
de desde que era menino, no 
Rio de Janeiro, quando pedia 
gibis em consultórios médicos 
para vender aos vizinhos e cole- 
gas de escola. 

Edição da Casa Privalia, em SP: após éxito, evento presencial será 

Levado para outros locais, como Minas Gerais e Distrito Federal 

e GRAAL, AVirtusPay está longe 
de ser a única a oferecer alter- 
nativas de financiamento a 
quem não tem crédito. Há vá- 
rias fintechs que oferecem ain- 
fraestrutura para operações 
de crédito a lojistas e mesmo 
bancos digitais, como o Neon, 

que diz investir na educação fi- 
nanceira de desbancarizados, 

ao incluí-los em sua base, 

e TEM. No fim de outubro, a Cai- 

xa Econômica Federal disse es- 
perar emprestar a 20 milhões 
de pessoas por meio do Caixa 
Tem, aplicativo usado no Auxi- 
lia Emergencial, São linhas de 
crédito entre R$300€ R$1mil, 
com taxa de 3,99% ao mês. 

e PORTA ABERTA. Se teruma ope- 
ração online forte é o sonho de 
todo varejista, a plataforma 
Privalia percebeu queter o con- 
tato físico com o consumidor 

também faz a diferença. Após 
o sucesso da segunda edição 
do “Casa Privalia”, no fim de 
outubro, a empresa resolveu 

organizar um roteiro itineran- 
te de lojas pop up, com tempo 
determinado de duração. 

e TOQUE. Além de São Paulo, 
agora a Casa Privalia vai acon- 

tecer em Minas Gerais, no Dis- 
trito Federal eno Sul. O objeti- 
vo é criar uma nova vertical de 
negócios, para trazer reconhe- 
cimento de marca € se aproxi- 
mar de clientes em praças es- 
rratégicas. À expectativa é que 
anova linha de receitas se tor- 
ne importante nos resultados. 

e SAÍDA, Na segunda edição do 
evento, foram vendidas mais 

de 64 mil peças. Foi o dobro do 
realizado em 2019 e represen- 
tou a saida de 809 do estoque, 
ante 45% na edição de dois 
anos atrás. Os descontos fo- 

ram de até 90%, em marcas co- 

mo Arezzo, Clinique, Cantão, 

Hering e Levi's, entre outras. 

e ALÍVIO, Após fechar um con- 
trato de R$ 51 milhões com a 

EDP, para a compra de energia 
no mercado livre, a rede de su- 

permercados Nagumo cortou 
a conta de luz em mais de 20%, 

Entre janeiro e julho, deixou 
de gastar R$ 1,7 milhão. 

e VAMBORA, A economia corres- 
ponde a 33 lojas que já passa- 
ram para o mercado livre. Ou- 
tras nove unidades atendidas 

por concessionárias de distri- 
buição devem mudar o regime 
de compra de energia. 

favorece varejo 

DANIEL TEIXEIRA VE STADAO-LAMaPDOO 

sit. Os papéis das empre- 
ae sas de varejo tive- 
“= ram recuperação 

diante da hipótese de reto- 
mada de bons resultados, 

com a expectativa de queda 
dos juros no longo prazo, 
de acordo com analistas. O 
Magazine Luiza liderou os 
ganhos do indice, com alta 

de 10,06%, seguido por Ame- 
ricanas ON, que subiu 
7,65%. Via ON e Lojas Ame- 
ricanas PN também tive- 
ram ganho superior a 65% 
no pregão de ontem. 

DESCE 

Gol tem recuo 
após balanço 

SERETO MORAES RELTERE-21/2019 

mar 

A companhia aérea 
+ Gol foi a terceira 

* maior baixa do Ibo- 
vespa, depois de divulgar 
prejuízo de R$ 2,5 bilhões 
no terceiro trimestre. As 
ações PN caíram 3,41%. Ape- 
sar da expectativa de melho- 
ra no trimestre atual, analis- 
tas consideram que há desa- 
fios a enfrentar, como pre- 
ços de combustivel, compe- 
tição, condições econômi- 
cas negativas ou mudanças 
regulatórias. 

t 
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Caminhos 

Quando o assunto deixa o 
campo técnico e passa para O 
político, muitas vezes surgem 

distorções no horizonte, Com 
o setor energético não é dife- 
rente. Recentemente, a Medi- 
da Provisória (MP) da Eletro- 
bras, aprovada no Congresso 
Nacional, determinou de forma 
mandatória a construção de 8 
mil megawatts de termelétricas 
de gás natural que vão precisar 
operar quase sempre, 

A falta de planejamento e go- 
vernança do setor são motivos 
que têm sustentado não apenas 
o alto preço da energia, como 
também as crises recorrentes 
dos últimos anos, segundo lido 
Sauer, pesquisador da Universi- 
dade de São Paulo (USP). Isso 
não significa que o problema 
atual que o Brasil vive não tenha 

ESTADÃO 
BLUE STUDIO 

da energia 

andam juntos 
Energia limpa não precisa ser 
necessariamente cara 

também uma questão de conjun- 
tura, uma vez que a crise hidrica 
é uma das mais graves de que se 
tem noticia, 

“Conceitos precisam ser 

revistos na forma como pla- 

nejamos a expansão do setor 
energético, como contratamos 
essas ampliações e como se dá 
a operação dos recursos dispo- 
niveis”, afirma Sauer, Na visão 
do pesquisador, com grande ex- 
periência na área, o Brasil está 
sujando sua matriz energética 

nos últimos anos ao optar pelo 
uso cada vez maior das usinas 
térmicas. “Elas são caras e po- 
luentes. À saída hoje é combinar 
cada vez mais as fontes foto- 
voltaicas, solar e hidrica, com 

cogeração também quando for 
possivel”, explica o especialista. 

Existem outros projetos em 

curso no Congresso que tam- 
bém vão mexer com o bolso 
dos consumidores. Um deles, 

sobre as chamadas fontes de 
geração distribuida, é impor- 
tante porque vai forçar a dis- 
cussão sobre os subsídios do 
setor. À questão de retirar os 

subsídios das fontes de energia 
renovável, por exemplo, é uma 
das que divide opiniões. Econo- 
mistas como Elena Landau, ex- 

«diretora do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), defendem a 
tese de que, por serem fontes já 
maduras, tanto a eólica quanto 
a solar não precisam mais de 
apoio por meio de recursos pa- 

gos por todos os consumidores. 
— Mas os dirigentes da As- 
sociação Brasileira de Energia 
Solar Fotovoltaica (Absolar) 

analisam o problema de outra 
forma. Segundo eles, à energia 
distribuida, ou seja, aquela que 
vem do sol ou do vento e passa 
a ser injetada na rede, reduz a 
conta de todos. Por isso, é pre- 
ciso que sejam feitos estudos 
baseados em critérios técnicos 
para saber até que ponto os 
subsídios são ou não necessa- 
rios, defende a Absolar. 

Os valores que envolvem 
o setor energético nacional 
são grandiosos. À previsão 

de orçamento da Conta de 
Desenvolvimento Energético 
(CDE) — fundo setorial que 
banca subsídios e descontos 
para grupos de interesse e é 
pago por meio de uma taxa 
embutida na conta de luz — 
é de R$ 24 bilhões para es- 

Desse montante, R$ 19,6 
bilhões serão arrecadados na 
conta de luz dos consumido- 

res do mercado regulado (com 
energia fornecida pelas conces- 
sionárias), outros R$ 2,3 bilhões 
serão repassados pelo Progra- 
ma de Pesquisa e Desenvolvi- 

mento, é mais R$ 2/1 bilhões vi- 
rão de receitas como a da CDE 

Energia, uma rubrica da CDE 
que corresponde à arrecadação 
temporária de recursos para 
cobrir algumas despesas, entre 
elas o custo das térmicas. 

ESTADÃO 
BLUE STUDIO 

te ano. 

APRESENTADO POR 
VOTORANTIM 

energia 

Digitalização pavimenta o futuro do setor de energia 
Geração e comercialização mais eficientes, com captura e análises de dados, facilitardo um mercado livre também ao consumidor residencial 

Getty Images 

410 ou 15 anos, se al- 

guém falasse que dava 
para trocar de operado- 

radecelular a qualquer momen- 

to, levando o próprio número 

e escolhendo o que consumir, 

soaria como algo distante ou im: 
possivel. É este o momento vivi- 
do pelo setor de energia elétrica, 
hoje um mercado cativo para 

os consumidores residenciais, 
mas com um horizonte de livre 

negociação e preços menores. O 

caminho está sendo pavimenta- 
do pela crescente digitalização 

do setor, o que dá mais eficiência 
atoda a cadeia. 

“A digitalização é um viabili- 
zador de abertura de mercado 

ao contribuir para elevar o ni- 
vel de automação e dos canais 

de relacionamento, asseguran- 

do menos desperdício e mais 
produtividade”, explica Rene 

Abrantes, gerente-geral de Re- 
lacionamento com Cliente da 

Votorantim Energia, empresa 
que atua na comercialização e 

geração de energia renovável, 
A empresa passou a orientar 

sua gestão para dados visando à 
transformação de todo o setor 

elétrico. Os ganhos com a ado- 

ção de processos digitais já são 

uma realidade em várias partes 
da cadeia de energia. 

Na geração, a análise de da- 
dos permite mais eficiência 

na operação, possibilitando 

mais energia nos momentos de 

maior consumo, evitando des- 
perdicio. O projeto de parque 

hibrido da Votorantim Energia, 
que vai combinar energia solar 

e cólica, é um bom exemplo. “A 
usina eólica já em operação e a 

solar que será construida para 

gerar em associação são plantas 
já com tecnologia embarcada, 

inteligência de dados e algorit- 
mos que permitem combinar 

as duas fontes, otimizando a 

produção e reduzindo o custo”, 
explica Abrantes. 

Na comercialização, é possi- 

vel combinar o perfil do consu- 

midor com o perfil de geração, 
com melhor precificação da 

energia. “Posso ter um produto 
que incentive o cliente a mudar 

seu perfil de consumo e deman- 

dar mais energia nos horários 
em que é mais barato comprar 

da geradora” 

Os ganhos vão chegar até 0 
consumidor residencial após a 

abertura de mercado no futuro 
próximo. À velocidade dos da- 

dos vai abrir o leque de opções 

de produtos, simplificando 

termos como sazonalização 

do consumo ou taxas por exce- 

dente contratado. “Se eu tenho 
uma inteligência por trás da 

Este material e produzido pelo Estadão Blue Studio com patroçinio da Votorantim Energia 

geração e da comercialização, 

que permite encontrar o me: 
lhor preço para aquela unida- 

de do cliente, posso fornecer 

um produto de fácil entendi 
mento pelo cliente, simplifi- 

cando as terminologias técni- 
cas que podem ser barreiras de 

entrada”, diz Abrantes. 
Ao mesmo tempo em que 

abre a possibilidade de operar 
em um novo modelo de capta- 

ção de consumidores e atendi- 

mento escalável e de baixo custo, 

a tecnologia dinamiza os pro- 

cessos de cocriação e inovação 
entre parceiros, a fim de propor- 

cionar novas soluções para as 
demandas dos clientes. 

O executivo da Votorantim 
Energia prevé uma abertura do 

mercado para o consumidor 
residencial mais soft, sem "tec- 

niquês”, com precificação mais 

adequada e relacionamento por 

meio de canais digitais. “A digi- 

talização vai ajudar a encontrar 

o ponto ótimo do ecossistema. 

No futuro, espera-se que 0 con- 
sumidor trocará de fornecedora 

de energia com um clique, como 
hoje já faz na telefonia” 

Este material é produzido 
pelo Estadão Blue Studio. 
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Facebook Papers Revelações 

Conteúdo sobre política é o maior vetor 
de desinformação do Facebook no Brasil 
Documentos internos 
mostram que o País 
é um dos mais 
afetados por conteúdos 
enganosos sobre 
política e democracia 

BRUNO ROMANI 
GIOVANNA WOLF 

Documentos internos do Face- 

book obtidos pelo Estadão 
mostram que conteúdos politi- 
cos são Os maiores vetores de 
desinformação do Brasil, se- 
gundo a percepção dos pró- 
prios usuários da rede social, 
O estudo elaborado pela em- 
presade Mark Zuckerberg ten- 
ta mapear quais são as princi- 
pais categorias de materiais 
responsáveis por espalhar “de- 
sinformação cívica”, termo 
usado pela empresa para se re- 
ferir a publicações enganosas 
relacionadas à política e à de- 
mocracia. 

A revelação está contida nos 
“Facebook Papers”, um paco- 
te de documentos da empresa 
liberados para um consórcio 
internacional de veiculos, in- 

cluindo Estadão, New York Ti- 

mes, Washington Post, Guar- 
dian é Le Monde. 

Em estudo revelado em um 
painel interno da companhia, 
em julho de 2020, 0 Facebook 
mapeou setetipos de fontes de 
desinformação cívica que se 
destacam nas suas platafor- 
mas. Aintenção era identificar 
as experiências negativas dos 
usuários nos serviços. Foram 
incluidos sete paises: Brasil, 
Colômbia, Indonésia, Índia, Ja- 
pão, Reino Unido e EUA. 
Segundo o documento, os 

conteúdos de mensagem po- 
lítica foram apontados como 
vetores de desinformação por 

DESINFORMAÇÃO CÍVICA 

Pesquisa mapeia quais os tipos de conteúdos foram percebidos como vetor de informações 
enganosas sobre política e democracia 

Veja as 3 principais fonte de conteúdo enganoso no Brasil em relação a EUA e Índia 
EM PORCENTAGEM 

Brasil 
WHATSAPP 

MENSAGEM POMÍTICAS 

ARTIGOS EM SITES. 

PUBLICIDADE 

FACEBOOK 

MENSAGENS POLÍTICAS 

ARTIGOS EM SITES 

FADAS a 

INSTABRAM 

MENSAGENS POLÍTICAS 

ARTIGOS EM SITES 55. 

48 

; o =: 
MESSENGER 

MENSAGENS PILÍTICAS, 

ARTIGOS EM SITES 

PLIRLICIDAÇIE 

bos no Facebook dos brasilei- 
ros entrevistados. Embora o 
documento não forneça uma 
definição clara sobre a que se 
refere a expressão “mensagem 
política”, o contexto da pesqui- 
sadáa entender que setratade 
mensagens postadas por figu- 
ras políticas e seus apoiadores 
nas redes. 
À comparação com outros 

paises deixa claro que o peso 
das mensagens políticas é uma 
realidade brasileira. Nos EUA, 

esse número fica em pouco 
mais de 30%, por exemplo. Na 
Índia, um dos principais mer- 
cados dos produtos do Face- 
book no mundo, a marca é de 

46%. Apenas a Colômbia pos- 

ESTADÃO 
Conectado 
O que mais importa para o seu dia 

Uma nova fonte 

de informação exclusiva 

para assinantes 

Instreva-se em 

estadao.com.brieiconectado 

e receba as edições por E-mail, Ce 

Estados Unidos Índia 

FONTE: DOGUMENTOS DO FADE ROCK PARERS COAPORRAIDO! ESTADÃO 

sui uma porcentagem maior 
do que o Brasil em relação à 
desinformação via mensagens 
políticas no Facebook: 66%. 

Desinformação 
Comparação com outras 

nações mostra que o peso 
das mensagens políticas é 
uma realidade brasileira 

A segunda maior marca de 
alcance em desinformação civi- 
cano País, de acordo coma pes- 
quisa, são artigos em sites, 

com cerca de 59%. Em seguida, 
aparecem as categorias piadas 
(42%), publicidade (3226), con- 

tas falsas (25%), fraudes (2325) 
e mensagens de spam (209%). 
Todas as porcentagens fo- 

ram calculadas de acordo com 

as respostas dos entrevistados 
brasileiros — que somaram 5 
milusuários de apps da empre- 
sa ao todo. A fatia desses parti- 

cipantes que efetivamente res- 
pondeu sobre o Facebook não 
foi apresentada. 
Foram incluídos também re- 

sultados dos outros serviços 
da empresa: WhatsApp, Insta- 
gram e Messenger. Nesses 
apps, o Brasil se destaca pela 
grande quantidade de desinfor- 
mação via artigos em sites, 
com 60% dos conteúdos perce- 
bidos no WhatsApp. Mensa- 

Mensagens sobre o 
assunto também são 
problema no Twitter 

A pesquisa também levou 
em conta como os usuários 
viam vetores de desinforma- 
ção cívica no Twitter. Os 
entrevistados responderam 
sobre as mesmas categorias 
e, no Brasil, quase 70% dos 
usuários perceberam men- 
sagens políticas como um 
dos pilares de desinforma- 
ção na plataforma. O núme- 
ro é o único que ultrapassa 
os porcentuais na compara- 
ção com ao Facebook. 

Nas últimas semanas, o 
Twitter divulgou uma pes- 
quisa interna em que rela- 
tou que seus algoritmos ti- 
nham tendência de impul- 
sionar conteúdos da extre- 
ma direita. Sobre a inclusão 
do comportamento no 
“Twitter na pesquisa interna 
do Facebook, a empresa de 
Jack Dorsey preferiu não se 
posicionar. CEA BR.eGue. 

gens políticas aparecem na se- 
gunda posição, com 50%, e pu- 
blicidade vem atrás, com 49% 
dos conteúdos no mensageiro. 

A EMPRESA. Sobre o documen- 
to que traz a pesquisa sobre a 
percepção dos brasileiros, o Fa- 
cebook diz: “Os resultados des- 
ta pesquisa não medem a pre- 
valência ou a quantidade de 
um determinado tipo de con- 
teúdo nos nossos serviços, A 
pesquisa mostra a percepção 
das pessoas sobre o conteúdo 
queclas veem nas nossas plata- 
formas. Essas percepções são 
importantes, mas dependem 
de uma série de fatores, inclu- 

indo o contexto cultural”, é 

PARA INSCREVER-SE 
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Sergio Furio 

Precisamos ter 
responsabilidade 
durante a crise' 

Fundador da Creditas fala sobre 
o crescimento da startup no atual 
panorama econômico do País 

ENTREVISTA 

Sergio Furio criou a 
Creditas em 2012 com 
o plano de mudar o 
crédito do País; 
serviço se diversificou 
nos últimos anos 

LI 

a ama epois de atingir, em 
| |] | dezembro de 2020,0 
“2 status de “unicórnio” 
(startup avaliada em mais de 
US& 1 bilhão), a Creditas tem 
vivido meses de crescimento: 

no terceiro trimestre, teve au- 
mento de 233% na receita em 

comparação com o mesmo pe- 
riodo de 2020, atingindo R$ 
2571 milhões. 

Em entrevista ao Estadão, 

o espanhol Sergio Purio, funda- 
dor da startup, explica a estra- 
tégia de crescimento e afirma 
que a definição de “fintech de 
crédito” ficou pequena para a 
Creditas. “Queremos ser o cen- 

tro da vida das pessoas ao re- 
dor de três ativos: casa, carro é 
salário”, afirma. Com a crise 

no Brasil, porém, a startup en- 
xerga que precisa pensar de for- 
ma cuidadosa a concessão de 
crédito. Para ele a empresa car- 
rega uma grande responsabili- 
dade junto aos clientes. 

Leia, a seguir, os principais 
trechos da entrevista: 

A Creditas teve crescimen- 
to de receita de 233% no 3.º 

trimestre. À que você atri- 
bui esse resultado? 
Os bons ventos da digitaliza- 
ção ajudaram, e ser uma em- 
presa de tecnologia nos per- 
mite acelerar mais rápido - 
se eu tivesse um modelo de 
varejo puro, por exemplo, 
precisaria ir abrindo lojinhas 
aos poucos, Conseguimos en- 
contrar um modelo de negó- 
cio digital que funciona com 
baixo custo. Outra coisa que 
ajudou foi a configuração do 
nosso ecossistema de produ- 
tos. Fizemos uma migração 
de fintech de crédito focada 
em home equity (com imóvel 
como garantia) e auto equity 

Ki 
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Furio diz que nome 'fintech de crédito' não define mais a startup 

(garantido por um carro) para 
um ecossistema de soluções 
tecnológicas, que está funcio- 
nando muito bem. 

Ao mesmo tempo, as per- 
das quase dobraram para 
R$ 81,2 milhões. Por quê? 
Geramos margem pelo spread 

do crédito (diferença entre o va- 
lor de captação e de concessão do 
recurso), e nosso crédito mé- 
dio é de & anos. Para trazer es- 

sesclientes, invisto em marke- 
ting e pessoas, mas isso trará 
retorno como tempo, Uma em- 

presa em crescimento, quanto 

mais cresce, mais gasta, mas é 
um investimento na margem 

futura. Por isso a receita da 
Creditas aumenta no tempo 
de forma exponencial, 

Por que a Creditas tem vá- 
rias frentes de negócios, 
mas não é um banco digital 
completo? 
Se, em vez de comprar e ven- 
der carros, fóssemos um banco 

digital, seriamos só mais um. À 
visão do banco é ser o centro 
da vida financeira do cliente, e 

queremos ser o centro da vida 

2071 QUE H 
Ajjuto UOL 

da pessoa em volta de três ati- 
vos: casa, carro e salário. ACre- 
ditas quer acompanhar o clien- 
te nas diferentes necessidades 
de sua vida: financio o veiculo, 

dou crédito de liquidez, troco 
seu carro, faço manutenção e 
seguro, tudo em um lugar só. 

“Perrengue sempre 
tem no Brasil, já 
descobri isso. Nós, 

empresas pequenas, 
que temos muitas 
coisas a fazer, nos 
mexemos na 
bagunça para 
responder 
go mercado,” 

Por que fazer uma parceria 
com o Nubank? O que mu- 
da na Creditas? 
Estamos bastante empolga- 
dos coma parceria, Vamos dis- 
tribuir nossos produtos pelo 
aplicativo do Nubank, e eles 
podem virar nossos acionis- 

tas - poderão comprar até 
7,756. As duas empresas têm 
muito em comum e atacam o 

to 

INOVAÇÃO nº BIS 

mesmo problema de ângulos 
diferentes. Há três meses te- 
mos times do Nubank e da 

Creditas trabalhando conjun- 
tamente no desenho da expe- 
rência para o usuário. 

Como anda a operação da 
CGreditas no México? 
Temos lá um time de 170 pes- 
soas. Lançamos quatro produ- 
tos: financiamento de carro, 
crédito com garantia de carro, 
crédito com garantia de imó- 
vele consignado privado. Nos- 
sa operação está crescendo 
trés vezes mais rápido do que o 
Brasil crescia na mesma fase, 

Qual é a responsabilidade 
da Creditas em meio à cri- 
se econômica brasileira? 
E uma super responsabilida- 
de. A primeira coisa é estrutu- 
rar nossa operação do jeito 
certo. Não adianta aprovar 
crédito para todo mundo. A 
abordagem não deve ser pa- 
ternalista, e sim de pensar se 
há uma solução para a vida 
das pessoas que eu consiga 
aplicar — estamos mexendo 
com os ativos e não quero que 
elas os percam. Preciso olhar 
a vida financeira da pessoa € 
ver que outras coisas ela tem 
e entender por que ela está 
pedindo determinado crédi- 
to. E nossa responsabilidade 
entrar nessas dividas, enten- 

dé-las, e colocar uma estrutu- 
ra de fluxo de caixa que a pes- 
soa possa pagar. 

Qual é oimpacto da incerte- 
za política na Creditas? 
Perrengue sempre tem no Bra- 
sil, já descobri isso. Cada dia 
você acorda pensando qual vai 
ser o problema da vez. Agora, 
estamos vivendo uma instabili- 
dade política que impacta os 
agentes econômicos na defini- 
ção de juros a longo prazo € 
geração de investimento em ca- 
pital, que inibe o emprego. 
Mas temos um olhar pragmáti- 
co: precisamos focar no que po- 
demos controlar, que é minha 
tecnologia e meus times. Ten- 
tamos dar respostas rápidas 
aos diferentes cenários, € 
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O VERÃO ESTÁ CI Ie ANDO. A PRAI ADA GRAMA ESTÁ PRC INTA 

PARA RECEBER VOCÊ. SUA FAMILIA E SUAS NOVAS HISTORIAS 

Venha conhecer o primeiro e Único condomínio com praia, golf, hípica, 

lago para esportes e agrofloresta. Um paraiso exclusivo com poucos 

lotes, a apenas 45 minutos de São Paulo. Segurança, privacidade e 

estrutura de lazer inédita no mundo. Não perca a última chance de viver 

www-praladagrama.com.br momentos incríveis na praia e no campo. 

Lotes de 2.200 a 3.300m2 

PRAIA DA GRAMA 

Praia - Golf- Hípica - Tênis - Lago - Agrofloresta - Beach Club - Sushi Bar - Beach tennis - Spa - 

Orla de quase 1 km com areia que não esquenta - 30 tipos de ondas, powered by Wavegarden. 

Agende sua visita 

Roslizoçõão Tagnobsagha Coon eforinirise Wondos 

CMB > G Bossa | Sotheby's 
DE FAZENDA DA GRAMA Nova | mmeamanona mean 

(11) 95621-1165 

As inlormações constantes no Memonal de Loteamento e nos Compromissos de Venda e Compra prevalecerão sobre as divulgadas nesse material, Todas as 

imagans e perspectivas aqui contidas são meramente ilustrativas. Loteamento denominado JARDIM DA GRAMA, situado nó Município de Itupeva, Estado 

de São Paulo, aprovado pelo GRAPROHAB, conforme Certificado nº 167/2021, aprovado pela Prefeitura de Itupeva, conforme à decreto municipal nº 

3.42 7/202l e registrado nocartoriçde registro de imóveis de Hupeva— SPsobo R.2 da matricula 168/07 em 20/10/2021 
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Mie” Bourbon Street Fest está de volta. : 

Paladar Novos sabores 

Dá para substituir a soja no missô, sim 
Grão-de-hico, lentilha, 
nozes e até caroço 
de jaca roubam o 
protagonismo da soja 
na produção dessa 
pasta fermentada 

DANIELLE NAGASE 

Nem só com soja se faz um of 
bom missô. Assim como ocorre 

no Japão, em que as receitas se 
adaptaram à agricultura de ca- AO 
da província- trocando, por ve- 

zes, à Soja por itens que esta- 
vam à mão =, por aqui, diferen- O 
tes tipos de missó, feitos com nd 
srão-de-bico, pinhão, castanha 
portuguesa, feijão, entre ou- 
tros ingredientes, andam fer- 
mentando na despensa de res- 
taurantes, caso do De Segunda, 
no Itaim Bibi, e no estoque de 

mercadinhos especializados, 
comoo Origem Temperos (ori- 
semtemperos.com.br). 

Os motivos, como dá para 
imaginar, passam longe da es- 
cassez da soja. Quem se aven- 
tura em transformar essa pas: 
ta fermentada milenar alega es- 
tarem busca de novos sabores, 
além de valorizar e aproveitar 
integralmente outros ingre- 

dientes (até semente de jaca, 
olha só, tem virado missô). 

O modo de preparo é o mes- 
mo da versão mais popular: o 
puré de leguminosas (ou de cas- 

tanhas, porexemplo) émistura- 
docom algum cereal, geralmen- 

te arroz, inoculado com um fa- 
moso fungo culinário asiático - 

essa mistura do cereal com o As- 
pergillus oryaae, conhecida co- 

mo koji, também é usada para 
fazer shoyu e saquê, Sal e, em 
alguns casos, um pouco de um 
missó maduro, para impulsio- 
nar a fermentação, são acresci- 

dos na mistura do futuro missó, 
A base da pasta fermentada 

(que nesse caso não é à soja) 
influencia, sim, nas caracte- 

risticas do missó, mas não só, 
Variáveis, como temperatura e 
tempo de fermentação - deno 
minimo seis meses -, também 197 PAGIN AS 

produzem resultados diferen , 
tes. É como disseram William º | RE MDA, 

Shurtleff e Akiko Aoyagi no li. d ESTILO, VIAGEM 
vro The Misso Book: “A varieda- ; + E CULTURA. 

de de sabores e cores, texturas 
e aromas do missó é tão rica 

quanto a variedade de vinhos 
ou queijos finos no mundo”. & 

LEIA MAIS SOBRE 05 DIFERENTES TIPOS DE 
MISSÓ NA PO. ES 



Economia Verde 
Frequentadores da COF-26, em 
Glasgow, ouvidos pela coluna, 
estão com pelo menos uma cer- 
teza: o crédito de carbono vai se 

fixar como moeda do mercado 
financeiro, visto que ele mistura 
“commodities com criptomoe- 
das”. E como bem observou Ro- 

berto Campos Neto, do BC, on- 
temnoeventoda ONU, “adegra- 
dação do meio ambiente afeta as 
políticas monetárias”. 

Outra verdade tampouco pode 
ser desprezada. Sem a contri- 
buição do setor privado, ne- 
nhum governo do mundo tem 
como financiar sua transição 
para economia verde, garantin- 
do florestas em pé, rios em cur- 

so sem perder suas margens pa- 
ra o desmatamento, 

O Planeta é como mãe: um só, 
não ha “plano B”, 

E pique 
Márcio França ofereceu jan- 
tar de aniversário a Alckmin, 
anteontem, no restaurante An- 
tonella Maison, nos Jardins. 
Em dado momento, o deputa- 
do Abou Anni, interlocutor do 
União Brasil, engatou a conven- 
cer Alckmin sobre filiação ao 
partido que surge da fusão do 
PSL e DEM. O ex-governador, 
segundo um dos presentes, vol- 
tou a usar a estratégia de falar 
sobre amenidades, recorrendo 

as anedotas sobre Pindamo- 
nhangaba. 

E quem o conhece diz que ele 
vai esperar o resultado das pré- 
vias do PSDB para decidir seu 
futuro político. 

Tensão 
É hoje o debate, organizado 
pelo Movimento de Defesa da 
Advocacia, reunindo os cinco 

candidatos à presidência da 
OAB/SP. À eleição será dia 25. E 
consta que há 40% de indecisos. 

BRECHA VERDE 
“Aldir Blanc, o poeta da can- 

ção” será celebrado por 
João Bosco, Moacyr Luz, 

Guinga e Leila Pinheiro em 
dois encontros musicais, 

com a mediação do jornalis- 
ta e escritor Luiz Fernando 
Vianna. A ideia é da produto- 
ra cultural Giselle Kfuri - e, 
a pedido dela, Moacyr Luz 

vai mostrar um samba inédi- 
to com letra de Aldir chama- 

do “Dezesseis”. 
Os bate-papos musicais 
acontecem nos próximos 
dias 11 e 12 de novembro, 

com transmissão ao vivo no 
YouTube do Sesc Parque 

Dom Pedro 1. 

VALTER NEVE? 
O Palácio das Mangabeiras 
vai virar ponto turístico, A 
partir do dia 27, pelas mãos 
do grupo nasala, se trans- 

formará em uma 
cidade de Natal, Entre as 

atrações já confirmadas es- 
tá a Orquestra de Câmara 
Inhotim, com participação 
do maestro João Carlos 

Martins. 

Janaina Torres inaugurou uma 

nova galeria de arte com exposi- 

ção de Andrey Guaianá Zignnatto. 

Passaram por lá: >. Gisela Gueiros 

e Paula Juchem. 2. Carollina Lau- 

riano. é. Leandro D'Lucca. Sábado, 

na Barra Funda. 

Direto da 
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MARCELA PAES 
MARCELA PAESADEST ADA COM 

PAULA BONELLI] 
PAULA ROMELLIDESTADAD COM 

SOFIA PATSEH 
SOFIA PATSCHGESTADAD COM 

ARQUIVO PESSOAL 

As irmãs gêmeas Helena e Eduarda, conhecidas como Pretinhas Leitoras - 

sucesso nas redes sociais incentivando a literatura negra infantojuvenil - 

estarão presentes hoje na live em comemoração dos dez anos do “Programa 

Semear Leitores” — projeto 

NA FRENTE 

Será assinado, hoje, conve- 

nicentrea IRICE, capitaneado 

pelo embaixador Rubens Bar- 
bosa e a câmara de comércio 

da província chinesa 
Chongging, para explorar 
oportunidades. 

da Fundação Bunge. 

| À Hermes apresenta sua li- 
nhade beleza, hoje,na Galeria 
Jarouche, nos Jardins. 

O Festival MixBrasil co- 
meça hoje, em formato 
hibrido e gratuito. Na pro- 
gramação serão exibidos 
ny filmes de 28 países, pe- 

BAIXE O APP E APROVEITE 
OS MENORES PREÇOS PO ANO 

FOTOS DANTELA, RAPITEI 

ças teatrais e uma homena- 
gem a Ney Matogrosso, 
entre outras ações. 

AOrquestra Sinfônica Mu- 
nicipaleo Coral Paulistano. es- 
treiama ópera The Rake's Pro- 
gress, releitura da obra-prima 
Fausto, de Goethe. Amanhã, 
no Theatro Municipal. 
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Cinema Teatro 

Batalha contra 
o preconceito 
dentro e fora 
dos ringues 
“Dois Garotos Que se 

Afastaram Demais do 
Sol, curta inspirado 
na vida do boxeador 
Emile Griffith, tem 
exibições gratuitas 

BRUNO CAVALCANTI 
ESPECIAL PARA D ESTADÃO 

A mortedo boxeador afro-ca- 
ribenho Emile Griffith, em 
2013, acendeu uma luz para o 

dramaturgo paulistano Sér- 
gio Roveri, Distante do univer- 
so do boxe, ele jamais havia 
ouvido falar do atleta, tam- 
pouco sabia sobre suas con- 
quistas esportivas e sociais ao 
longo das décadas em que de- 
fendeu seu titulo como cam 
peão mundial de boxe. 
“A notícia de que havia mor- 

rido o. primeiro atleta cam- 
peão mundial a assumir a bis- 
sexualidade chamou imediata- 
mente a minha atenção”, con- 
ta Roveri. “Naquele dia, pas- 
sei horas pesquisando sobre 
ele e tive noção de sua impor- 
tância quando vi que jornais 
americanos e ingleses dedica- 
ram páginas inteirasao seufa- 
lecimento.” 

A imersão levou o autor, 
vencedor do Prêmio Shell, ao 

texto de 12.º Round. À peça en- 
foca uma passagem específica 
da vida de Griffith: o momen- 
to em que subiu ao ringue pa- 
ra disputar o titulo de cam- 
peão mundial contra o tam- 
bém afro-caribenho Benny 
“Eid” Paret, em 1962, 

ale tribo SALE a 

| Shows presenciais 
e ao vivo nas redes 

| sociais às 21h 

| 000 

Respondendo aos ataques 
homofóbicos do adversário, 

Griffith olevou a nocaute, cau- 

sando sua morte. Uma passa- 

gem que atormentou o boxea- 
dor por toda a vida. 

“Escrevi a peça na esperan- 
ça de que outras pessoas pu- 
dessem se encantar pela figu- 
ra dele como eu me encantei”, 

conta, E deu certo, Em 2017,a 

Cia. Os Crespos, formada por 
Lucélia Sérgio e Sidney Santia- 
go Kuanza, teve acesso ao tex- 
to de Roveri e decidiu que era 

a hora de levá-lo ao palco, 
“O Sérgio abordou os perso- 

nagens de uma forma muito 
interessante, partindo de um 
drama real de pessoas negras. 
Quando pegamos o texto, nos 
interessava contar essa histó- 

ria que relaciona negritude e 
afetividade, uma pesquisa de- 
senvolvida há muitos anos 
dentro da companhia”, expli- 
ca Lucélia. “Encontramos nes 
sa história incrível de dois ho- 
mens négros temas interes- 
ses para serem aprofundados. 
O Sérgio deu vida a um drama 
negro, e fez isso com muita 
sensibilidade.” 

Ão responder aos ataques 
homofóbicos, o boxeador 

Emile Griffith levou seu 
rival 'Kid' Paret à morte 

A produção teve início em 
2019 € o espetáculo chegaria 
aos palcos em 2020, mas a pan- 
demia mudou os planos origi- 

| PIA. 
y E ava z LAH 

PET, SER 

Curta-metragem sobre o campeão mundial teve como base a peça “12º Round”, de Sérgio Roveri 

nais, causando não so a parali- 
sação das iniciativas da com- 
panhia, mas também uma bai- 
xa importante. O ator João 
Acaiabe, que estaria no elen- 
co, não resistiu às complica- 
ções da covid19 e morreu em 
abril, aos 76 anos, 

DOS PALCOS PARA A TELA, À 
companhia optou, então, por 
adaptar o espetáculo para um 
curta-metragem. Assim nas- 
ceu Dois Garotos Que se Afasta- 
ram Demais do Sol, que teve 
sua estreia no início de outu- 
bro, dentro da programação 
da 3.º Mostra de Cinema Ne: 
gro Faz Lã o Café. Nesta sema- 
na, contará com apresenta- 
ções gratuitas nas redes do 
Teatro Cacilda Becker. As exi- 
bições ocorrem de 12 a 14 de 
novembro, às 19 horas. 

“Esse trabalho tem a ver 
com um desejo de investiga- 
ção, justificado pela impossi- 
bilidade de estar nos palcos. 
Foram poucas as experiências 
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esteticamente felizes de tea- 

tro filmado. Preferi partir pa- 
ra o audiovisual, aproveitan- 
do recursos mais potentes”, 
diz Lucélia, que assina rotei- 
ro e direção ao lado de Cibele 
Appes. “Nós crescemos in- 

fluenciados pelo audiovisual, 
todo mundo tem um sonho 

de filme ou videoclipe para 
gravar. Essa influência é mui- 
to forte. Eu amo teatro, mas 
tinha a possibilidade de fazer 
cinema. É uma ousadia para 
uma negra favelada, do man- 
gue da Baixada Santista.” 

'Nestes 16 anos, a 
Cia. investiu em uma 

dramaturgia pautada 
na população negra” 

NOVA LINGUAGEM, O elenco é 
formado por Rodrigo de 
Ode, Teka Romualdo, Môni- 
ca Augusto, Eduardo Silva e 

o! gl! 

wwiw.bourbonstre: 

sidney Santiago Kuanza, que 
encontrou na obra a continui- 
dade para suas pesquisas so- 
bre a negritude, além de uma 
novalinguagem a ser explora- 
da pelo grupo. “Nestes 16 
anos, investimos em uma ins- 

crição dramatúrgica contem- 
porânea pautada na experiên- 
cia da população negra no 
ambiente urbano. Uma dra- 

maturgia autoral, inédita e, 
em alguns momentos, anco- 

rada em livros clássicos”, 
afirma. 

“Com esse texto, nos de 
bruçamos sobre um persona- 

gem negro complexo e icôni- 
co doatletismo. Personagem 
este que trazia temas urgen- 
tes: masculinidade negra, de- 
bate sobre sexualidade, direi- 
tos humanos e imigração, Is- 
sonos comoveu e mobilizou, 
além de trazer o drama como 

género, que era um desafio 
que queriamos enfrentar, 
pois nossas criações partem 
do recorte épico.” 0 
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PÁTRIA AMADA 

SECRETARIA ESPECIAL DA MINISTÉRIO DO FF BRASIL 
CULTURA TURISMO GOVENHO FEDEMARL 
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alamos a todo momento 
e quase sem pensar para 
parentes, amigos ou des- 
conhecidos (gente que 

não sabemos se acredita ou 
não nesse Deus a eles deseja- 
do) esse nosso “fique com 
Deus”. Salientamos uma cren- 
ça indiscutível, pois o desejo 
que funciona como um revela- 
dor de sinceridade ocorre tam- 
bém nas aproximações físicas 
obrigatoriamente vigorosas 
daqueles esmagadores aper- 
tos de mão eno abraço que me- 
rece atenção porque implica, 
dependendo de quem você re- 
cebe nos braços, sopapos nos 
pulmões jamais explicitados 
que são, porém, parte da consi- 

deração dos barulhentos 
“abraços apertados”, aqueles 
que os “amigos do peito” têm 
direito de praticar, mas inexis- 
tem, por exemplo, nos hábitos 
americanos. 

No entanto, seja o “fique” 
ou o “vá com Deus”, ambos 

são usados em despedidas. 
Quando, geralmente de modo 

pesaroso, real ou hipócrita, 
uma relação revela o seu lado 
finito e elástico a confirmar 

que, afinal de contas, temos in- 

dependência individual relati- 
va ouabsoluta uns dos outros. 
Em ambos os casos, diz-se a 
mesma coisa: pois ou somos 
nós que saimos (e vamos com 
Deus...), ou é o companheiro 

Roberto DaMatta 

Fique com Deus... 

quenos abandona e igualmen- 
te vai com a divindade supre- 
ma. O “va com Deus” implica 
uma esperança de que, mesmo 
sozinho, o amigo siga em segu- 

Lemos a solidão 
como algo no mínimo 
irregular ou até 
mesmo pecaminoso 
e antipático 

rança e proteção, alcançando 
oseuobjetivo mesmo em con- 
dições solitárias, pois se ele 
não está mais conosco fica mo- 
destamente com o Criador do 

Universo, o Senhor da vida, 

Seriam essas expressões va- 
riações mais ou menos claras 
do clássico “adeus” ou seja: 
até o momento em que (com 
ajuda de Deus) vamos nos ver 
novamente? Seja no bar da es- 
quina, notrabalho -ouno Céu 
onde Ele a todos espera? 

Eis uma pergunta que não 
cabe no espaço de uma crôni- 
ca, mas minha imaginação ne- 
lavéa revelação de nossa difi- 
culdade de viver uma solidão 
muito comum nos contos de 
fada, nos mitos e nas histá- 

rias de assombração, nas 
quais o sujeito da narrativa, 
por desígnios misteriosos, 
enfermidades inesperadas, 
desobediência, ou a maldade 

de algum bruxo invariavel- 
mente solitário (e seu Deus), 
perde o rumo provocando 
um isolamento inesperado, 

perigoso e marginal. 
Algo que escapa das rotinas 

de suas sociedades. Uma róti- 
na na qual podemos isolar à 
individualidade como um fa- 
to, mas não como um valor. 
Pois lemos a solidão como al- 
go no minimo irregular ou até 
mesmo pecaminoso e antipáti- 
co- ficar só e sem Deus é sinto- 
ma de um isolamento negati- 
vo, Caso preferencial para au- 
toritários e corruptos.e 
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Artes Exposição 

Peter Halley, um mestre da 
pintura geométrica, faz sua 
primeira exposição em SP 
Intelectual com uma 
tese sobre Matisse, ele 
usa cores brilhantes 
para denunciar a 

escura prisão da 
sociedade moderna 

E RE 

Primeira exposição individual 
do artista norte-americano no 

Brasil, Peter Halley: Novas Pintu- 

ras cumpre, de fato, o que anun- 
cia, São decididamente novas as 
“shaped paintings” produzidas 
pelo pintor entre o ano passado 
e este, em plena pandemia. Pri- 
meiro, porque renovam o proce- 
dimento formal da própria pin- 
tura de Halley. Segundo, por- 
que têm algo a acrescentar aos 
primeiros exemplos dessa série 
iniciada em 2018, como bem ob- 

servou o crítico e curador Ri- 
chard Milazzo a respeito das cin- 
co pinturas que Halley mostra 
em São Paulo a partir desta quar- 
ta, na Galeria Millan. 

Ainda que seja pouco conhe- 
cido aqui, Peter Hallev, pintor 
maduro de 68 anos, tem uma 

longa carreira, marcada espe- 
cialmente pela emergência do 
neoconceitualismo nos anos 
1980, movimento que tinha en- 
tre seus integrantes o hoje famo- 
so Jeff Koons. Mas ao contrário 

de Koons, que conseguiu sua pri- 
meira individual graças a Hal- 
ley,o pintor =associado ao movi- 
mento Neo Geo — não foi atrai- 

do pela arte paródica. Professor 
e teórico, ele preferiu seguir o 
caminho da abstração, influen- 
ciado pelas telas de Barnett 
Newman e Ellsworth Kelly. En- 
tre a pintura existencialista do 
primeiro e a “hard-edge” do se- 
gundo, ele criou uma obra que 
sintetiza o modo de viver do 
mundo pós-industrial, cercado 
por circuitos eletrônicos e o 

“huis clos” da alta tecnologia. 

CORES FORTES. Halley é, antes 

detudo, um intelectual que pen- 
sa O contemporâneo como esse 
circuito fechado, que pode se 
abrir com uma nova postura 
diante da mecanização e um sen- 
so cromático incomum — sua 
pinturausacores fortes, fluores- 
centes, que refletem a intensida- 
dedos centros urbanos, normal- 

mente recorrendo à figura do 
quadrado (como Malevitch e Al- 
bers no passado) para explorar 
sua expansão em termos arqui- 
tetônicos. Resumindo bem: cé- 
lulas e conduites representam 
os elementos estruturais de 
uma sociedade vista como um 

diagrama pictórico nas telas do 
norte-americano. 

Integrante de uma família ju- 
dia nova-iorquina altamente in- 

Peter Halley: Novas Pinturas. 

Galeria Millan. Rua Fradique Couti- 

nho, 1.418, Vila Madalena, telefone 

3031-6007. 2/54, 10h/19h; sábados, 

Hh/15h. Entrada gratuita, Uso obriga- 

tório de máscara. Até 18/12. 

telectualizada (de Carl Salo- 
mon aos tios editores que publi- 
caram os primeiros livros de 
William Burroughs e Philip K. 
Dick), Halley não podia fugir à 
tradição. Em seus textos teóri- 
cos é possivel ouvir evos distan- 
tes de Barthes, Foucault e Bau- 

drillard, também usados como 

modelos para pintar suas telas 
com cores sintéticas que repli- 
cam circuitos muito semelhan- 

tes aos eletrônicos — e evocam 
igualmente a estrutura arquite- 
tônicade prisões, pois sua pintu- 
rageométrica alude aos espaços 
criados pela sociedade para con- 
finar e isolar os “desajustados”, 

Porvezes,as telas são peque- 
nas demais para a ambição de 
Halley. Por isso, entre maio e 
agosto deste ano ele apresen- 
tou no Museo Nivola, em Ora- 

ni, Sardenha, um megaespetá- 
culopictórico chamado Anteste- 
ria, instalação que ocupou as pa- 
redes do museu italiano como 

uma capela, À obra fala sobre a 
corrupção e a redenção da al- 
ma, não esquecendo o Juizo Fi- 
nal, lembra Milazzo. 

Não deixa de ser irônico que 
Haley pinte tanto a prisão con- 
temporânea como esse espaço 
da transcendência com cores 

brilhantes — “comerciais” mes- 
mo, como observa Milazzo. Ele 

diz que a “estética” subversiva 
de Halley e o raciocinio por trás 
dela incorporam o social ao su- 
blime de Matisse (ele escreveu 
uma tese de graduação sobre ele 
em Yale). E está correto. 6 

FOTOS GALERIA MILLAM 

1 'Ascendant', 

acrílica e Roll- 

a-Tex sobre 

tela de Peter 

Halley feita 

este ano 

2. O pintor 

americano 

Peter Halley 

ao lado de sua 

obra no seu 

ateliê em 

Nova York 
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Além da busca por novos sabores, especialistas defendem o aproveitamento dos alimentos; processo de fermentação leva no mínimo 6 meses e a validade é indefinida 

Paladar Novos sabores 

Missô sem soja? Chefs começam 
a apostar em outros ingredientes 
Especialistas criam 
novas (e saborosas) 
versões para a pasta 
fermentada; elas vão 
parar em receitas ou 
na casa do cliente 

Lavra 

Depois de separar dez quilos de 
polpa de jacas — vindas direta- 
mente do Sitio Rueda, em São 
José do Rio Pardo — para fazer 
um borbulhante (tipo de espu- 
mante) exclusivo para À Casa 
do Porco, Fernando Goldens- 
tein e Leonardo Andrade, da 

Cia. dos Fermentados, ficaram 
inconformados com o sem-fim 

de sementes que seriam desper- 
diçadas. Das ideias que surgi- 
ram para aproveitar o ingre- 
diente, a que vingou foi a pro- 
dução de um missó, também 
em parceria com o restauran- 
te. As sementes foram cozidas 
na pressão, trituradas em um 

moedor de carne e, em segui- 
da, misturadas com sale koji. A 
pasta, que conserva pequenos 
grânulos, está em fermentação 

hã um ano e deve ser entregue 
nos próximos dias, 
A dupla, que adora brincar 

com onão convencional, apren- 

deu a reproduzir a receita tradi- 
cional, com soja, para depois in- 
ventar moda com outros ingre- 

dientes.“Dá para fazer missó de 
muitas coisas, mas é preciso se- 
guir uma lógica. Analisar a com- 
posição da matéria-prima, a 
quantidade de proteina, carboi- 
drato, comparar coma soja e só 
dai fazer a conversão”, expli- 
cam. Nos armários da Cia. hã 

missôs de grão-de-bico e canji- 
ca, de biomassa de banana ver- 

de e feijão-andu, de castanha de 
sapucaia, de amêndoa de cacau. 
O missó de pupunha, feito com 
o fruto da palmeira, destacou- 

se pelas notas florais e foi colo- 
cado à venda, “Trabalhar com 
koji é muito inspirador”, afir- 
mam, O tema, inclusive, mere- 
ceuum capítulo do livro Permen- 
tação em Estado Sólido, o tercei- 
ro da Cia. dos Fermentados, 

que deve ser lançado em 2024. 
Nos tempos de Tuju - que de- 

veretomar as atividades em bre- 
ve-, o chef Ivan Ralston inves- 

tiana produção de versões inusi- 
tadas de missó, como o de grão- 
de-hico verde, que experimen- 
tou numa viagem ao Japão, Cas- 
tanha de pequi assada e até péta- 
las de rosa deram origem à pas- 
ta fermentada com koji no labo- 
ratório do restaurante, “Quase 

tudo fica bom como missó, mas 
não tudo”, pondera o chef, que, 
no Tujuína, dá preferência a re- 
ceitas mais certeiras, sem tanta 

margem para erro. 
Em vez de produzir, ele mes- 

mo, o missô de castanha portu- 
guesa, que é base para a mantei- 
ga que incrementa o milho jo- 
vem na brasa (R$ 289,0 chef en- 
comenda remessas de Marisa 
de Ono, que foi, inclusive, 
quem o ensinou a fazer missó. 
“Eu adoro esse miss, ele é per- 

feito, não tinha nem por que eu 
tentar fazer igual”, revela, 

E é mesmo dificil reproduzir 
um missó tal e qual o outro. A 
começar pelas quase infinitas 
cepas do Aspergillus oryzee = fun- 
go usado para inocular os ce- 
reais no preparo do koji =, que 
agem de maneiras diferentes na 
fermentação, influenciando as 
características sensoriais do 
missó. Fora isso, háainda as pro- 
porções dos ingredientes, o 
teor de sal, o tempo de fermen- 
tação e as condições (tempera- 
tura, umidade) do ambiente. 

Pois esse missó de castanhas 
portuguesas, que tem doçura re- 
sidual earoma de azeitonas, po- 
de ser arrematado em potinhos 
de 250 gramas (R$ 20) no Ichi- 

JULIA RODRIGUES ESTÚDIO MATARUNA 

Manteiga de missó de castanha portuguesa no milho, do Tujuína 

Mas, afinal de contas, 

como é feita essa pasta 
fermentada milenar? 

No livro À Arte da Fermenta- 
ção, Sandor Katz define o 
missô como uma “pasta japo- 
nesa fermentada de legumi- 
nosas”, O purê dessa legumi- 
nosa — que, olhe só, não preci- 
sa ser apenas soja - é mistu- 
rado com koji (cereal inocu- 
lado com o bolor Aspergillus 
oryzac), sal e, por vezes, um 

missó maduro, a “semente 
de missó”, para impulsionar 
o processo de fermentação. 
Leva, no minimo, seis meses 

para ficar pronto, mas da pa- 
ra encurtar a espera elevan- 

do a temperatura a 60º€, co- 

mo sugere David Zilber no 
The Noma Guide to Fermenta- 

tion. Mas há controvérsias. 
“Esse crime não compensa”, 
afirma Fernando Goldens- 
tein, da Cia. dos Fermenta- 

dos. “As enzimas envolvidas 
na fermentação do missó en- 
tram em atividade ótima en- 
tre 45ºC e 50ºC. Acelerar o 

processo resulta em um mis- 
só menos complexo.” Já Ma- 
risa Ono fermenta seus mis- 
sós em temperatura ambien- 
te, Depois de pronta, a pasta 
pode ser conservada em gela- 
deira por... “Missó não estra- 
ga nunca. E quanto mais ve- 

lho, melhor”, defendem os 

especialistas. €0u. 

ba, lojinha do restaurante Aizo- 
mê. Além dele, há também o de 
grão-de-bico, que tem notas 
amanteigadas e É ótimo para 
marinadas, e as versões de soja, 

uma mais clara e doce e outra 
mais encorpada. 

No De Segunda, no Ttaim Bi- 
bi, Júlia Tricate e Gabriel Coe- 

lho estão às voltas com algumas 
levas de missó de grão-de-bico 

com banana e de feijão-preto: 
“A gente brinca que é missó de 
arroz com feijão, por conta do 
koji”, conta a chef. Com sabor 
mais intenso, a versão da pasta 

fermentada feita com feijão, 
que já tem três anos, vai parar 
nos molhos do guioza de joelho 
de porco e, de maneira mais dis- 
creta, do leitão com abóbora e 

vinagrete de feijão. 
A simpatia da dupla pelos mis- 

sós aumentou depois da passa- 
gem de ambos pelo dinamar- 
quês Noma. “Lá a gente enten- 
deu que é preciso ter a tese na 
cabeça, entender muito bem os 
processos, a técnica, Depois de 
dominar o preparo tradicional, 
só então podemos fazer uso da 
licença poética para fazer do 
nosso jeito”, defende Júlia. 

MISSÓ DE FAMÍLIA. Depois de 
resgatar um pote do missô de 
soja produzido pela sua bisavó, 
falecidahãi4 anos, Paulo Yama- 

cake decidiu utilizar essa joia 
(que foi multiplicada) para im- 
pulsionar o processo de fermen- 
tação dos seus missós. No Ori- 
gem Temperos, ele faz três ver- 
sões da pasta fermentada com 
grão-de-bico: a tradicional (R$ 
39;370g);a dourada, com curcu- 
mae gengibre (R$ 45):€ a Yano- 
mami, com cogumelos (R$ 45). 
Já o Tekka missó tem base de 
raizes de lótus ebardana (R$50; 
s0g). E todos levam o toque es- 
pecial da matriarca da familia. 
Além das opções à venda no 

site, Paulo produz lotes exclusi- 
vos para o clube de assinatura 
de temperos milenares — quem 
assina recebe, todo més, um 
molho ou missó ou tempero de 
mesa produzidos de acordo 
com a estação de ano. Missós 
de castanha-de-caju crua, ca- 
cau (o fruto) e amora com ro- 
mã são exemplos do que pode 
chegar à casa do cliente. é 
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odo ser humano há 
de ser livre para 
se expressar, mas, 
se a livre expres- 

são de uns é a ofensa re- 
cebida por outros, essa 
liberdade é livre para se 
manifestar? 

Toda equação de liber- 
dade, sempre de muito 
dificil solução, requer a 
contemplação e aprecia- 
ção prioritária do que 
hã em comum entre to- 

ÁRIES 21:34 20-4 
Às peças que não se en- 
caixam não são engrena- 
gens, mas pessoas, por 

isso mesmo não se encaixam, 
porque fazem parte deste mun- 
do e são afetadas pela onda de 
insanidade que se dissemina 
sem cessar pela alma do mundo. 

GÊMEOS 21-5 a 20-6 
Diante das necessida- 

fot des, a alma parece que 
sempre tem desejo de 

algo diferente, de algo que não 
se encontra disponível de ime- 
diato. O que de imediato você 
tem agora é o melhor cumpri- 
mento possível das obrigações, 

LEÃO 2272228 
2 Sóvocê tem poder de 

mudar suas próprias 
crenças, pois, ninguém, 

não importando o quão esclare- 
cedoras sejam as razões apresen- 
tadas, poderia fazer com que vo- 
cê as modificasse, Isso se aplica a 
todas as pessoas. 

LIBRA 23-9 a 2240 
Entre desejos e obriga- 
ções caminha a alma 
humana, sem saber ao 

certo o que seria melhor. Diante 
dos dilemas, não há nenhuma 
resposta simples, hã apenas esco- 
lhas e, como você sabe, esse pro- 
cesso é sempre demorado. 

SAGITÁRIO 2-n1a 21-12 
A | Considere o seguinte, 

Do você se encontra numa 
posição mais vulnerá- 

vel da que gostaria, e isso indica 
que seria necessário você re- 
cuar diante das discussões, em 
vez de seguir em frente arvoran- 
do suas razões, 

AQUÁRIO 21-13 19-2 
Seja por obrigação ou 
por gosto, de toda ma- 
neira há coisas que re- 

querem atenção e que precisam 
ser solucionadas. Fazendo por 
gosto, o caminho é, com certe- 

za, mais divertido, mas nem 
sempre isso está disponível. 

F 

Horóscopo 
= 

Qu ; ro 0 d oscardiquiroga net 

dos os seres humanos, 
muitas vezes em detri- 

mento dos direitos indi- 
viduais. 

O direito individual 
nunca há de estar acima 

do direito social, assim 
como o respeito do espa- 
ço público ha, também, 

de estar acima do espa- 
ço individual. 

Se o individuo se colo- 

ca acima da sociedade, 
todos perdem, o indivi- 
duo inclusive, mesmo 
que, à primeira vista, 
lhe tenha parecido ga- 
nhar alguma vantagem. € 

TOURO 21-4 a 20-5 

A ascensão é dificil, por- 
9 que tudo parece estar 

* “contra você, inclusive a 
lei da gravidade, que dificulta. 
Porém, a ambição há de ser pre- 
sença dominante nesta parte 
do caminho, e você fazer os sa- 
crifícios necessários. 

CÂNCER 21:64 217 
=| Expresse suas emoções, 

Sae porque ainda que isso 
provoque conflitos, para 

você isso será melhor do que ficar 
comum sapo entalado na gargan- 
ta. Há horas em que não dá para 
fazer cara de panorama, há horas 
que requerem expressão. 

VIRGEM 23-8 a 72-9 

Hã certos momentos 

A 
em que não se pode 
esperar condições pro- 

picias para seguir em frente, 
mas fazer o necessário ainda 
que tudo seja adverso. É hora 
de seguir em frente com ousa- 
dia e espírito firme. Assim sim. 

ESCORPIÃO 223105 21-11 
p | Vocêtem suas razões, 

ds pESSOaS com que VO- 

cê discute têm as delas. 

Muitas dessas razões são, na 

verdade, crenças e, por isso, 
não ha como a discussão dar 

em outra coisa que o impasse. 
Será que vale a pena? 

= 

Pla 

CAPRICÓRNIO 22-12 a 201 
- | Apesar de todo mun- 

| do reconhecer a neces- 
| sidade de ser flexível 
e ter a mente aberta para acei- 
tar as mudanças, próprias e 
do mundo, na prática todo 
mundo resiste a isso. Assim é 
que as mudanças são sofridas. 

PEIXES 20-2a 20-3 
Este é o momento mais 

14) propício para você en- 
frentar os assuntos difi- 

ceis que precisam ser discutidos, 
sem temor de quaisquer confli- 
tos que decorram da atitude. 
Viver na paz e no sossego não há 
de tirar você do caminho, 

QUADRINHOS 
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INCONVENIENTE. 

CRUZADAS & SUDOKU 

vara uioguabal cen br 

Medo Ponto 
patológico | turístico 
do ablssó-|da caplial 
— obo paraibana 
Em (7) de: 
Em pro- 
veito de 

[” 

Da 
estágio da 
evolução 
da sífilis 

Ô primeiro 
do bebã é 
D choro 

O SEU TAMANHO E O 3H 
Sus CINTURA É CINQUENTA 

E OITO, OS QUADRIS 

de Minas Gerals 
Triagem (7): teste 
do pezinho (Ned 

BANCO “eNEQRIa/O 

(2) bucal, | Remoção |— 
acessório | cirúrgica | 
do boseador do) ra 

R Aquas homem 1 

Million 
Travesso, 
diretor de | 
novelas 
Y 

A fonte 
como as 
de Caldas 

1?) José, 
Ipncutor de 

NA WEB Jogue às Cruzadas | doque o sudoku 
estadao.com.brielcruzádas estadao.com.br ie'sudoku 

E Revistas CAMMLETEL 
j | lamasl lim dos recursos |[—— 
W Silva, |. ats Y 

sambista | Pão branco de 

Mumipense origem italiana 

toda o fourmihos 

GorSLr Peg, k 



QUARTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2071 

O ESTADO DE 5. PAULO 

QUADRINHOS 

O melhor de Calvin BUL Wattersor 

VOLTEI TA VEM EU 
BOTEI UMAS CALÇAS 
DE MICKEY TE 
MOLISEI 

E, 

AGORA SIM EU TO BLASE, CALÇAS DE MICEEY? 
OLHA SO ESTES BOTÕES as, NÃO PARECE BLASE! 

WONCÊ PARECE É LIM IDIOTAIR 

+ 
AMARELOS! 

MINHA DIETA ESTÁ DANDO 
CERTO! o SEGREDo É 

E PEGAR PESADo 
PRA FICAR MAIS 

LEVE. 

BEM PENSADO 

“Nada é tão útil ao 
homem quanto 
a resolução 
denão 
ter pressa” 
Henry David Thoreau 

CAÇA-PALAVRAS nesta seção, todos os dias, um jogo diferente para você 

www. coquetel.com.br & Revistas COQUETEL 
Procure é marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto. 

O Festival de Gramado 
m = 

- -j 4 ms I 

Criado em 1973, em meio à instabilidade 

política da ditadura militar, o FESTIVAL de 

Cinema de Gramado elevou o STATUS des- 

sa pequena cidade localizada na Serra GAÚ- 

CHA, que tinha então apenas & milhabitan- 

tes, e a transformou num POLO de Cinema 

nacional, O EVENTO, cuja primeira edição 

foiem janeiro daquele ano, é, desde a déca- 

da de 1990, realizado no mês deAGOSTO. O 

objetivo do festival é revelar e promover o 

que há de novo nas PRODUÇÕES cinemato- 

gráficas do Brasile da América LATINA, di- 

vulgando talentos e realizando DEBATES, 

painéis e conferências, Há três mostras 

COMPETITIVAS, e os filmes participantes 

são exibidos no PALÁCIO dos Festivais. Os 

principais VENCEDORES, selecionados por 

críticos e especialistas, recebem o PRÊMIO 

máximo do evento, o KIKITO, estatueta de 

BRONZE criada pela artesã local Elisabeth 

Rosenfeld. Durante 05 dias do evento, a ci- 

dade de GRAMADO, que já era famosa por 

seu chocolatee pelo festival de Natal, rece- 

be, em média, 150 mil visitantes. 
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seriado 

Segunda temporada de 'Round 6 é confirmada, 
mas ainda não há previsão de estreia 

Após o sucesso de Round 6 na Netflix, o criador da série, 
Hwang Dong-hyuk, anunciou que haverá uma segunda tempo- 
rada. “Houve tanta pressão, tanta demanda e tanto amor por 
uma segunda temporada. Então eu quase sinto que não me de- 
ram escolha”, brincou. No entanto, as gravações não devem 
começar tão cedo. Isso porque Hwang explicou em qual etapa 
se encontra a nova temporada: “Está na minha cabeça agora. 
Estou no processo de planejamento atualmente”, disse. € ar 

METFLIX 

Diretor Hwang diz que a 2º temporada ainda está 'em sua cabeça” 

Cinema 

Netflix divulga mais um teaser da nova versão de 
Rebelde”, que tem estreia prevista para janeiro 

A Netflix divulgou mais um teaser da nova versão de Re- 
belde, que tem estreia prevista para 5 de janeiro. A produção já 
teve uma versão na Televisa eumanacional,na Record. O video 
trazosatores Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Selene, Sér- 

gio Mayer Mori, Azul Guaita, Franco Masini e Jerônimo Cantil- 

lo,além da brasileira Gigi Grigio, cantando hits como Baby One 
More Time, Este Sentimiento e a música-tema Rebelde, e 

Estados Umidos 

Gibi antirracista “New Kid” é retirado das 

bibliotecas do Texas por conservadores 

Autoridades e pais do Estado do Texas declararam guer- 
raaos livros que sensibilizamos alunos sobre racismo e identi- 
dade de gênero, Um gibi que narra agressões não intencionais 
sofridas por uma criança afro-americana por causa da cor de 
sua pele foi retirado em outubro das bibliotecas escolares do 
oeste de Houston. New Kid, de Jerry Craft, é uma das 850 obras 

examinadas por uma comissão parlamentar que investiga li- 
vros que tratam do racismo ou sexismo institucional. 6 ar 

De volta ao presencial 

Coleção mais cara do mundo agita 
a temporada de leilões de Nova York 

E as ANGELA MELSS AFP 

A excepcional coleção — = 
Macklowe, apontada como a 
mais cara do mundo a chegar 
ao mercado, vai impulsionar 
os leilões de outono em Nova 
York, que voltam ao formato 
presencial nesta semana. 
Sem dúvida, a Sotheby's le- 
vou a melhor com a coleção 
de arte moderna e arte con- 
temporânea. Das 65 obras, 35 estarão à venda no dia 15 de no- 
vembro por um valor estimado de US$ qoo milhões. Entre as 
mais valiosas estão Le Nez (o nariz) de Alberto Giacometti. Ger 

Bichos 'gêmeos' na plataforma | 

Google lança um aplicativo para descobrir 
'sósias' do seu pet em obras de arte 

O Google anunciou nesta terça-feira, 9, uma nova ferra- 
menta que permite descobrir scoseu animal de estimação pos- 
sui algum “irmão gêmeo” retratado em obras de arte, Para se 
divertir com o Pet Portraits, basta abrir a câmera pelo aplicati- 
vo do Google Arts & Culture (disponível gratuitamente para 
Android c iOS ) e tirar uma foto do seu pet. € ar 
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Pátria”, o impacto do terror em duas famílias 
Baseada no best-seller 
de Fernando Aramburu, 
série conta a história 
das ações terroristas 

do grupo ETA em uma 
cidade do Pais Basco 

A história de Pátria oscila en- 

tre dois tempos. No “presen- 
te”, 2011, quando o grupo sepa- 
ratista basco ETA renuncia ao 
uso da violência. E, no passa- 
do, quando se encontrava em 
plena atividade, Numa peque- 
na cidade do Pais Basco, duas 
mulheres são amigas íntimas. 
Porém, as familias seguem ca- 
minhos opostos. Uma delas 
tem o marido, um industrial, 

assassinado a tiros. À outra vê 
um dos seus filhos envolver-se 
na luta armada, 

Atrama baseia-se no roman- 

ce best-seller Pátria, de Fernan- 
do Aramburu. A série — dirigida 
por Félix Viscarret nos quatro 
primeiros episódios e Óscar Pe- 
drazanos quatro últimos -apre- 
senta pontos fortes. O princi- 
pal, sem dúvida, a história, tira- 
da do livro, que aponta para a 
ruptura social diante da violên- 
cia os efeitos da polarização ex- 
trema eos caminhos dificeis pa- 
raareconciliação uma vez trans- 
postas certas fronteiras. 

No caso, a fronteira princi- 
pal, a mais dolorosa, a do san 
gue derramado. Traumas pre- 
sentes na memória de um pais 
que já havia passado por uma 
guerra civil muito sangrenta 
nos anos 1930, 40 anos de dita- 

dura fascista sob o tação de 
Francisco Franco e o enfrenta- 

mento de questões separatis- 
tas espinhosas, como a do pró- 
prio Pais Basco. 

Depois, chama a atenção a 
direção segura que cuida de 
manter viva a intensidade do 
enredo. De manejar bem suas 
idas e vindas no tempo - que- 
bra de linearidade que, no en- 

tanto, não semeia confusão na 
cabeça do espectador minima- 
mente atento. Também é dig- 
nadenotaa ambientação, o cui- 

dado na direção de arte de uma 
obra que trabalha com duas li- 
nhas narrativas separadas por 
um intervalo de cerca de 20 
anos, com envelhecimento de 

personagens e outros desafios. 

SÉRIE PREMIADA. Por fim, o 

elenco, muito homogêneo, in- 
tenso e com alguns pontos al- 

tos, como as duas matriarcas 
que são as verdadeiras prota- 
somistas dessa tragédia tanto 
social quanto familiar. Tais 
qualidades valeram à série as 
distinções principais entre os 
Prêmios Platino deste ano, 
considerado o “Oscar” do ci- 

nema ibero-americano. 
Na cerimônia realizada em 

4 

Na produção da HBO, Joxe Mari |Jon 

Madn, Pátria recebeu os tro- 
téus de Melhor Série, Interpre- 

tação Feminina (Elena Irure- 

ta), Atriz Coadjuvante (Loreto 
Mauléon) e também a nova ca- 

tegoria, criada a partir deste 
ano, de Melhor Criador de Mi- 
nisséries (Altor Gabilondo). 

Bittori (Elena lureta) e Mi- 
ren (Ane Gabarain) são amigas 
próximas. Seus maridos, Txato 
(José Ramón Soroiz) e Joxian 

Mikel Laskurain), também são 

amigos. Costumam andar de bi- 
cicletajuntos, com um grupo de 
atletas maduros. Os filhos são 
igualmente próximos. O casal 
Miren-Joxian tem três: Arantxa 
(Loreto Mauléon), Gorka (E- 

neko Sogordov) e Joxe Mari 
Joan Olivares). Txato e Bittori 

tém um filho, Xabier (Íniigo 
Arambarri) e uma filha, Nerea 
(Susana Abaitua). São os nove 

personagens centrais da trama. 
Num ambiente conturbado, 

as duas familias tentam manter 

o equilibrio ca proximidade. Po- 
rém, como dizia Trotsky, você 

né ' 

pode não se interessar pela guer- 
ra, mas a guerra se interessa por 
você. Ela chega quando o indus- 
trial Txato passa a ser chanta- 
geado pelo ETA para que dê 
“contribuição” financeira à or- 
ganização. 

Duas visões 

Cenas duras acontecem 

dos dois lados; atentados 
cometidos pelo ETA e as 

torturas dentro das prisões 

Do outro lado, o jovem Joxe 
Mani adere ão grupo armado é 
passa a receber treinamento mi- 
litar para participar de futuros 
atentados. À ação segue em rit- 
mo ascendente, embora, como 
ja se disse, o enredo se apresen- 
te de forma não linear. Logo de 
cara, vemos um crime ser come- 
tido. Seu significado só será 
compreendido por inteiro ao 
longo da história. A mesma ce- 
na se repete ao longo dos capitu- 

Olivares) é um jovem extremista do grupo terrorista ETA 

los, reelaborando seu sentido 
com o que já ficamos sabendo. 

Assim, vemos repetidamen- 
te o homem de meia-idade to- 
mar um café na jarra, despedir- 
se da esposa, sair da casa sob 
chuva e ser baleado na rua. O 

plano corta para a esposa que 
faz a sesta, é despertada por dis- 
paros e sai à rua para ver o mari- 
do agonizando no chão e abra- 
ça-se a ele. 

Cenas duras se sucedem, 
dos dois lados, De um, os atenta- 

dos cometidos pelo ETA contra 
desafetos, De outro, torturas 
praticadas pela Guarda Cívil es- 
panhola sobre militantes pre- 
sos. Aliás, o cartaz divulgado pe- 
la HBO na Espanha, quando a 
serie ainda não havia estreado, 

provocou polêmica. Mostrava 
duas imagens colocadas lado a 
lado: a mulher abraçada ao cor 
po do marido ensanguentado e 
o corpo torturado de um jovem 
caído no chão de uma delegacia 

depolicia. Houve protestos, co- 
mo se as imagens somadas pre- 

EDTOS HBO MAM 

Do 

Sucesso literário 

& Fernando Aramburu nas- 

ceu cm San Sebastián, cm 

1959, mas desde 1985 vive na 

Alemanha. Foi incluido pelo 
jormmal ABC entre os dez prin- 
cipais autores espanhóis 
contemporâneos, ao lado de 
Javicr Marias, Rosa Monte- 

ro, Enrique Vila-Matas e Ja- 
vier Cercas. Pátria, publica- 
do originalmente em 2016, 
ganhou vários prémios, en- 
tre eles o da Academia Real 
Espanhola, da Critica da 
Narrativa Castelhana, o 

Euskadi e o Strega Europeo. 

tendessem estabelecer equiva- 
lência entre os dois crimes —- o 
da organização clandestina e o 
do Estado. 

O próprio escritor Fernando 
Aramburu se viu obrigado a in- 
tervir. Num primeiro momen- 
to, gostou do cartaz. Depois, 

frenteá polêmica, passoua criti- 
cá-lo como estratégia de marke- 
ting quenão refletia o conteúdo 
matizado do seu livro nem o da 

série inspirada na obra. De fato, 
Pátria reflete a violência de lado 
alado, tanto a do ETA quanto a 
doterrorismo de Estado empre- 
gado para enfrentá-la, à mar- 
gem da lei. Sem equipará-las, re- 
flete também sobre o custo so- 
cial e humano da polarização ex- 
trema e de como são trabalho- 
sos os caminhos da reconcilia- 
ção quando se chega a este pon- 
to. Nesse caso, não existem mo- 

cinhos nem vilões. Todos per- 
dem. À série está disponível na 
HBO Max O livro de Fernando 
Aramburu foi publicado no Bra- 
si pela Intrinseca. € 
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aris, dezembro de 1968. 

Com um pacote de livros 
na mão, que Haroldo de 
Campos estava mandan- 

do para um amigo, Leyla Perro- 
ne-Moisés sobe as escadas de 
um prédio charmoso, toca a 
campainhaeoqueelavéaporta 
éum homem muito muito alto, 

vestindo um pulóver bordado 
com âncoras e barquinhos, 
Atrás dele, um póster do 
Snoopy com a clássica imagem 
do cãozinho em sua máquina de 
escrever c os dizeres “Era una 
noche oscura y tormentosa...”, 

Esta foi a primeira vez que a 
crítica literária brasileira este- 
ve com Julio Cortázar (1914- 
1984) calembrança desse edos 

encontros seguintes é resgata- 
da em Vivos na Memória, que 
ela lançou em junho com tex- 
tos escritos “a partir de seus 
afetos”. Ao longo de sua vida de 
leitora, pesquisadora e profes- 
sora, Leyla conviveu, como ela 

coloca na apresentação, com 
muitas pessoas notáveis e que 
eram, também, individuos “ex- 

traordinários no cotidiano”. 

Não era sua ideia fazer, 

aqui, minibiografias dessas 
grandes figuras, mas, sim, con- 
tar histórias que ela viveu com 
essas pessoas - e a invejável 
lista vai de Roland Barthes e 
Derrida a José Saramago, 

Eduardo Lourenço, Lévi- 
Strauss, Gilles Lapouge, Wally 

Vivos na Memória 

Autora: Leyia 
Perrone-Moisês 

Editora: Cia. 

das Letras 

256 págs.; R$ 69,90; 

R5 39,00 0 e-book 

Salomão e Leminski, E segue. 
Mas voltando a Cortázar. 

Leyla conta sobre a convivên- 
cia em Parise sobre a vinda de- 
le, em 1975, a São Paulo — por- 

quenão podia ir para a Argenti- 
na, cleencontroua mãe ca irmã 

em Campos do Jordão. Em seu 
texto, a autora comenta a ten- 
são daquele momento e relem- 

1 Livro por Semana sara remania rodrigues 

Com Cortázar no Arouche 

bra os passeios descontraídos 
que ela, Haroldo de Campos e 
Boris Schnaiderman fizeram 

com o ilustre visitante, incluin- 
do um almoço no Bexiga e um 
aperitivo no Arouche, antes da 
partida repentina do escritor. 

São 25 textos e alguns 
“flashes” reunidos no final. 

Em suas memórias com Sara- 
mago, ela fala sobre a critica 
que fez de O Evangelho Segundo 
Jesus Cristo e reproduz a carta 
que recebeu do escritor, Conta 
ainda sobre um encontro num 
lugar improvável: o Canada. E 
de um jantar em São Paulo, 

quando teve seu momento tie- 
te. Ela estava num sofá, senta- 

daao lado de Raduan Nassar, e 

Saramago parou para conver- 
sar com eles. Leyla não teve 
duvida: tirou a maquininha da 
bolsa e pediu para alguém que 
estava passando (e essa é ou- 
tra boa história que ela conta) 
registrar o momento, 

Comos textos de Leyla, via- 
jamos ao México com Wally Sa- 
lomão, vamos à casa de Paulo 
Leminski e Alice Ruiz, conhe- 

cemos o escritório caótico de 
Lapouge em Paris. Participa- 
mos de momentos, conversas, 
jantares. Conhecemos um 
pouco mais suas vidas, histó- 
rias, alegrias c angústias, sua 
humanidade. é 

SORMALISTA ESPECIALIZADA EM LITERATURA 

SBB. Pedro tenceslau, Simião Castro e Elberto Amendola e TER. Pairica Ferras e QUA. Leancho Kamal, Boberto DaMatta e Miami Fernanda Rodrigues e QUI. Luis Fermando Verssimo, Luciana Gartim fquinzenal), Patrícia Ferraz o SEX. Marcelo Rubens Paiva byaimzenal), Gilberto AmendoLo 

.5AB, Sé qo Augusto bguimgemad) Alice Ferraz, Suzana Bacelll, Renata Simões Louingonal) é Daniel Meastina de Barros [puincenal) dd DOM Leandro Marnal Luis Fermando Verissimo, Sérgro Augusto (BAkás, quinzenal) Ealbon Hatoum [rensali o Anácio de Loyola Brandão bquinzena) 

Literatura Prêmio 

Tradicional premiação literária, 
Ja 
No dia 16, sairá uma 
nova seleção, com 5 
nomes; vencedores das 
20 categorias e do 
Livro do Ano serão 
conhecidos no dia 25 

O Prêmio Jabuti divulgou nes- 
ta terça-feira, 9,0s10 finalistas 
(às Vezes, 11) de suas 20 catego- 
rias. Na lista, estão nomes co- 

mo Daniel Munduruku, que 
concorre com três livros, Nara 

Vidal, terceiro lugar no Prêmio 
Oceanos 2019, João Anzanello 

Carrascoza, Lya Luft, Michel 

Laub, Armando Freitas Filho, 

Santiago Nazarian, Jeferson 
Tenório, Noemi Jaffe, José Fa- 

lero, Leonardo Sakamoto, Pa- 
trícia Campos Mello e Bruno 
Paes Manso, entre outros escri- 
tores, pesquisadores, ilustra- 
dores e designers, 
Em sua 63.º edição, o Jabuti é 

o mais tradicional prêmio lite- 
rário brasileiro e reconhece 
obras publicadas no ano ante- 
rior e também iniciativas que 
valorizem a leitura. Em valor, 
ele perde, individualmente, pa- 
ra outras premiações, como 0 

Prêmio São Paulo eo Oceanos, 

por exemplo. O vencedor do 
Jabuti ganha R$ 5 mil e a esta- 
tueta e o autor do Livro do Ano 
recebe R$ 100 mil. 

Uma nova lista, com cinco 
finalistas, será revelada no dia 

16. À cerimônia de premiação 
do Jabuti será no dia 25, nova- 

mente online por causa da pan- 
demia, com transmissão ao vi- 

uti revela sua lista de finalistas 
JF CIORTOVESTADÃO ELE] 

O escritor indigena Daniel Munduruku concorre com três livros = dois infantis e um juvenil 

vo pelo canal da Câmara Brasi- 
leira do Livro no YouTube a 
partir das 19 horas. 
O mestre de cerimônia des- 

ta edição serão ator Dan Stul- 
bach. E o escritor Ignácio de 
Loyola Brandão, imortal da 
Academia Brasileira de Letras 
e cronista do Estadão, será ho- 

menageado como a Personali- 
dade Literária do Jabuti. 

Na cerimônia serão anuncia- 
dos os vencedores de cada uma 

das catégorias e também o Li- 
vro do Ano. Ganha o Livro do 
Ano a obra com a maior nota 
atribuida pelo júri entre os ven- 
cedores das categorias dos ei- 
xos Literatura e Não Ficção. Se 
houver empate, o prêmio de R$ 
100 mil é dividido. Em 2020, a 

poeta Cida Pedrosa foi avence- 
dora, com Solo Para Vialejo. 
O curador do prêmio este 

ano é o editor Marcos Marcioni- 

Finalistas 

& Romance literario 

As Sobras de Ontem, de Marce- 
lo Vicintin; Fé no Inferno, de 

Santiago Nazarian; Maboque, 
de Tina Vieira; Maria Altami- 

ra, de Maria José Silveira; 
Nem Sinal de Asas, de Marcela 

Dantés; O Avesso do Pele, de 
Jeferson Tenório; O Que Ela 

Sussurra, de Noemi Jaffe; Os 
Supridores, de José Falero; 

Solução de Dois Estados, de 
Michel Laub; Suite Tóquio, de 

Giovana Madalosso 

e Biografia, Documentário e 

Reportagem 

Metade É Verdade - Ruth Es- 
cobar, de Alvaro Machado; À 

Escravidão Contemporânea, 
de Leonardo Sakamoto; À 

Máquina do Ódio, de Patricia 
Campos Mello; À República 

das Milícias: dos Esquadrões 
da Morte à Era Bolsonaro, de 

Bruno Paes Manso; Caí no 

Estrada com os Novos Baia- 

nos, de Marilia Aguiar; Mata- 
ram Marielle, de Chico Ota- 

vio e Vera Araújo; O Império 
dos Gibis, de Manoel de Sou- 

za e Maurício Muniz; Os Últi- 
mos Melhores Dias da Minha 

Vida, de Anna Penido e Gil- 

berto Dimenstein; Samitel 

Wainer; O Homem Que Esta- 

va Lá, de Karla Monteiro; Va- 

la de Perus, Uma Biografia: 
Como um Ossário Clandestino 

Foi Utilizado para Esconder 
Mais de Mil Vítimas da Ditadu- 

ra, de Camilo Vannuchi; Va- 

za Jato: Os Bastidores das Re- 

portagens Que Sacudiram o 
Brasil, de Leticia Duarte 

lo, Ao seu lado no conselho es- 
tão Ana Elisa Ribeiro, Bel San- 

tos Mayer, Camile Mendrot e 
Luiz Gonzaga Godoi Trigo. 

DIVERSIDADE. Houve aumento 

de 31% no número de inscri- 
ções. Poram,ao todo, 3.422-de 

127 selos editoriais diferentes é 
de oito autores independen- 
tes. O Jabuti, que vem passan- 
do por mudanças ao longo dos 
últimos anos, conta com 20 ca- 
tegorias e é dividido em quatro 
eixos (Literatura, Não Ficção, 
Produção Editorial e Inova- 
ção). Como no ano passado, a 
lista de finalistas reflete ques- 
tões que estão sendo debatidas 
no Pais e aponta, também, para 
uma maior diversidade. 

Daniel Munduruku está con- 
correndo com dois livros infan- 
tis (A Origem dos Filhos do Es- 
trondo do Trovão; Uma História 
do Povo Tariana, com Rosinha, 

e Redondeza, com Roberta As- 

se), e o juvenil Crônicas Indige- 
nas Para Rir e Refletir na Escola. 
Entre os livros selecionados 
nacategoria crônicas estãa co- 
letânca De Bala em Prosa; Vozes 
da Resistência ao Genocídio Ne- 
gro, de vários autores. 

Na categoria Ciências, dois 
dos trabalhos finalistas são 
MDescolonizando saberes: Mu- 

lheres Negras na Ciência, de Bár- 
bara Carine Soares Pinheiro, e 

Psicologia Social do Preconceito 
e do Racismo, de Marcus Eugê- 

nio Oliveira Lima. Há ainda, na 
lista, livros sobre o governo 
Bolsonaro, a Lava Jato, a dita- 
dura militar, a intolerância reli- 

giosa, 08 evangélicos, etc. Ape- 
nas uma das categorias não pre- 
mia livros: a Formação de Lei- 
tores, dentro do eixo Inova- 

ção. Aqui, aparecem projetos 
realizados Brasil afora, de for- 

ma online ou presencial, que 
incentivam a leitura. 

NA WEB 

Confira 05 Finalistas das demess 
Es begurias da Prémio Jabuti 

wma estadao com.brigijabutiZzoz! 
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FODO HEISLER NT 

Soprano Lise Davidsen canta com o tenor Klaus Florian Vogt na noite de estreia: nada de distanciamento social no palco, pois a ópera de Wagner inclui abraços e lutas 

Música Opera 

Na volta dos espetáculos, 
Metropolitan de NY aposta 
em ópera de 6 horas 
Enquanto alguns 
optam por programas 

curtos, o Met traz seu 

trabalho mais longo, 
'Die Meistersinger”, 
até dia 14 deste mês 

JAVIER C. HERNANDEZ 
THE NEVE YORK TIMES 

Conforme as instituições cul- 

turais voltam à vida em Nova 
York, após a longa paralisação 

por causa da pandemia, a ten- 
dência adotada por elas para 

atrair o público tem sido ado- 
tar progra mas mais CUTLOS, Er 

ralmente sem intervalos. O 

Met ropolit anQpera, no entan- 

to, decidiu tomar um rumo 

bem diferente. 

Em uma audaciosa contra- 

programação, o Met está ence- 

nando a ópera mais longa em 
Seu repertório. Sdo cerca de 

seis horas de Die Meistersinger 

von Niirnberg, de Wagner. Mes- 

mo em tempos prê-pandêmi- 
cos, o trabalho seria um em- 
preendimento hercúleo, exi- 
gindo um exército de mais de 
400 artistas e ajudantes de pal- 
co, mudanças vertiginosas de 

cenário, cenas de luta anima- 

das e dois intervalos de 40 mi 
nutos. “Sempre hã espaço para 
épicos”, disse Peter Gelb, ge 
rente-geral do Met, em uma en- 

trevista. “Ha sempre um apelo 
para grandes eventos.” 

Como o público começou a 
aparecer lentamente de novo, 
muitas instituições usam uma 

abordagem mais cautelosa, 
com tempos de funcionamen- 
tomais curtos. Filarmônica de 
Nova York, Carnegie Hall e 
New York City Ballet, por 
exemplo, eliminaram os inter- 
valos nesta retomada das apre 
sentações, embora planejem 
trazê-los de volta em breve. 

RECUPERAÇÃO. O épico do 
Met, Meistersinger, luxuosa- 

mente apresentado com al- 
guns dos cantores de Wagner 

mais aclamados do mundo ere- 
gido por Antonio Pappano, sur- 

ge no momento em que a com- 
panhia tenta sé recuperar da 

pandemia — que custou US & 
159 milhões em receita - com 

uma série de produções ambi- 
ciosas. Ela abriu sua tempora: 

da com Fire Shut Up in My Bo- 
nes, de Terence Blanchard, a 

primeira ópera de um composi- 
tor negro em seus 138 anos de 
história, que se tornou um su- 
cesso, esgotando quatro de 
suas oito apresentações. O 
mês passado também trouxe O 
elaborado Turandot, de Pucci- 

ni, é a primeira vez do Met fa 
zendo a versão original de Bo- 
ris Godunov, de Mussorgsky. 

Mas não está claro se o pú- 
blico vai aparecer para ver Meis 
tersinger e outras Óperas, que 
costumam ser longas, em 
meio a preocupações constan- 

tes com a variante delta, em 

um momento em que o públi 
co precisa apresentar compro- 
vante de vacinação para entrar 
e usar máscaras durante as pro- 

gramações. 

Na noite de estreia de Meis- 

fersinger na terça, dia 26, ape- 

nas ç6% dos 3.700 assentos dis- 
poníveis foram ocupados. O 
Met atribuiu o baixo compare- 

cimento em parte ão tempo 
ruim. Em uma matiné de sáha- 

do, depois que a tempestade já 
tinha ido embora e algumas 
criticas positivas apareceram, 

á7% das cadeiras estavam ocu- 

padas. Os turistas estrangei- 
ros também estiveram fora de 

Nova York por causa da proibi- 
ção de visitantes de 33 países, 

que deve ser suspensa ainda 
neste mes, 

A companhia, sensivel às 
preocupações com o virus, fez 

modificações, eliminando um 
intervalo na produção de Rigo- 

letto, com estreia na véspera de 
ano-novo. Mas Gelb afirmou 

que ao encenar o massivo Meis- 

fersmgcr, que vai até dia 14, O 
Met estava mostrando que mes- 

mo grandes obras podem ser 
realizadas com segurança. “Ser 
capaz de apresentar uma ópera 
como Meistersinger é um simbo- 
lo da determinação do Met.” 

DESAFIO. Mas o virus aumen 
tou a dificuldade de apresen- 
tar Meistersinger, uma história 
sobre oamor e a produção mu- 

sical na Alemanha medieval, A 
produção de Otto Schenk em 

1993 foi um desafio logístico 

Mesmo EI tempos normais, 

exigindo 14 conteineres de ca- 

minhão para abrigar o cenário 

projetado por Giinther Schnei- 
der-Siemssen. Sem falar da ne- 

cessidade de ter 370 figurinos 

euma orquestra de 91 pessoas, 
A pandemia adicionou no- 

vos niveis de complexidade, à 
medida que cantores, músicos 
da orquestra, dançarinos e au 
xiliares de palco passavam lon- 
vas horas se preparando para 
trazer aúpera de volta ao palco 

- q ensaio geral final durou 7 
horas é 4º minutos. 

Todos são obrigados a usar 
mascaras onde quer que vão 
no Met, exceto no palco. Ou 
seja, esqueça o distanciamen- 

tosocial, até porque Meistersin- 
ger exige abraços carinhosos e 

brigas corpo a corpo, 
Usar máscaras durante os 

primeiros ensaios foi penoso 
para alguns cantores. “E uma 

tortura”, contou o baritono Mi- 
chael Volle, que faz o papel 

Um cuidadoso processo 
de reabertura 

O setor de espetáculos foi 
um dos ultimos a voltar a 

funcionar em Nova York, 

passado o momento mais 
crítico da pandemia. Para a 

reabertura, o Met reforçou 
os cuidados, exigindo testes 
de covid duas vezes por se- 
mana para funcionários € 

artistas convidados. Apesar 

dos protocolos rigidos, na 
preparação para a estreia de 
Meistersinger, a orquestra 
teve de fazer uma série de 
substituições de última hora 

depois que um membro tes- 
tou positivo para a covid. 

principal do sapateiro e poeta 
Hans Sachs. “Não se consegue 

[em 

respirar livremente.” 

EM SEGURANÇA. Embora as 

multidões estivessem um pou 

co esparsas, muitas pessoas 
do público informaram que 

não ficaram preocupadas com 
ovirus e os protocolos de segu 
rança. “E menos arriscado do 

que jantar em um local fecha 
do”, garantiu Matthew Kee- 
san, de 40 anos, engenheiro 

de software, durante o segun- 

do intervalo. “Todo mundos 
tá vacinado e isso significa 
que o risco é muito baixo. E 
estamos de máscara.” 

Vários fãs de Wagner já pla- 
nejam assistir à ópera. “E o pa- 
raiso”, observou Jean An 
drews, de 68 anos, advogado 

aposentado. “Não há nada co 
mo Wagner: a grande orques- 

tra e o grande som.” 
Em um ensaio por volta das 

22h30, um grupo de coristas 
colocou chapéus de palha e 

calças xadrez e ajustou pret- 
zels de espuma gigantes pen- 

durados em seus pescoços. 
Cerca de meia hora depois, 

eles subiriam ao palco para a 
cena final, em que mais de 200 

pessoas cantam, dançam, ri- 
Cm e se abraçam eim quim cena- 

rio projetado para se asseme- 
lhar a um prado. 

“Você pode sentir a anima- 
ção”, contou Tshombe Selby, 

um tenor que interpreta um al- 
faiate. “E como pular em um 

trem em movimento.” 

Quando o espetáculo termi 
nou, pouco antes da meia-noi- 
te, muitos artistas comemora 
ram, tirando fotos juntos no 
palco e fazendo planos parair a 
restaurantes e bares. Volle con- 

fessou ter ficado comovido 
porquea produção foicapaz de 
avançar, apesar da pandemia. 
“Poder fazer isso juntos, esse é 
o significado da musica” Gras 
DUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES 
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ergioe João estavam em- 
penhados na obra. Era 
necessário usar uma es- 
pátula de pedreiro, co- 

lheres e facas, niveladores em 

seguida, Com isso, como se fos 
sem arqueólogos cuidadosa- 
mente afundando uma imensa 
quadricula em uma escavação, 
retiravam o equivalente a pou- 
cos centimetros de terra por 

igual do terreno todo, durante 
uma semana. Cuidadosamen- 

te, nas últimas horas do traba- 
lho, nivelavam o chão escava- 

do escondendo qualquer mar- 
ca da empreitada. Ninguém 
perceberia. Mas o volume de 
terra retirado dava alguns 
bons quilos que precisavam 

kd 
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ser removidos dali. Dai o do- 

mingo. Saiam para as compras 
já com sacolas cheias. Esvazia- 
vam aquilo tudo num terreno 
baldio não muito longe dali, en- 
chiam as sacolas com viveres, 
desviavam-se do olhar sempre 
curioso dos vizinhos e voltavam 
à casa no centro do terreno. 

No início, Jonas percebeu que 
a grama se fora. Perguntou aos 
tios, que resmungaramalgosobre 
estarem reformando o jardim. 
Não demorou para que começas- 
sea tropeçar quando saia da porta 
da casa. Com desconfortos cres- 
centes, o jovem decidiu se mudar. 

No mesmo dia em que Jonas 
comunicou que estava saindo e 
agradeceu aos velhos empoeira- 

Leandro Karnal 

O fosso II 

dos pelos anos em que vivera ali, 
Sérgio disse ao irmão que deve- 
ram acelerar o projeto, pois, se o 
sobrinho percebera, o peso no- 
tumo e ancestral poderia igual- 
mente se inteirar de quealgo esta 
va diferente. João concordou. 

Em pouco tempo, a casa estava 
suspensa em um pequeno pro- 

montório acima do nível do chão 
em mais de 2,5 metros. 

Acenaera improvável, insóli- 
ta: quem passasse em frente ao 

muro, andando na calçada, não 
suspeitava de nada extraordiná- 
rio; os vizinhos tampouco, pois 
nenhuma janela era alta o sufi- 
ciente para poder enxergar oter- 
reno dos excêntricos e reclusos 

Soares. Mas caso alguém conse- 
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guisse espiar ali dentro, veria 
que, do portão da rua até a casa 
no centro do terreno, tudo era 

um imenso e profundo fosso, 
com cheiro deterrafresca, abso- 

lutamente plano, meticulosa- 
mente cavado milímetro a mili- 

metro. Os irmãos perderam pe 
so, ganharam dores no corpo, 
mas, com aquelas toneladas de 
terra removidas, o barulho na al- 

mase amainara, Não se extingui- 
ra por completo, porém o sufi- 
ciente para que conseguissem 
dormir o sono dos justos. 

Calculavam que seria neces- 
sário aprofundar mais um ou 
dois metros o terreno, enquan- 
to subiam as escadas improvisa- 
das para aquele bunker reverso. 

Teriam conseguido não fosse a 
visita da irmã. Amtônia chegou 
de surpresa e ficou horrorizada. 
À conversa com os manos au 
mentou seu desespero. Não hou- 
ve debate: ela intenou os ir- 
mãos em uma casa de repouso. 

A história que contei é real. 
Nomes e circunstâncias foram 

alterados para não trazer cons- 
trangimento -aos envolvidos, 
Mas o que ocorreu é fantástico 
demais para que escape ao nos- 
so olhar. À esperança necessita 
de fossos de isolamento, por ve- 
zes. À vida é estranha, porém 
tem gente que exagera. 8 
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Música Blues 

Bourbon Street 
abre hoje seu 
festival heroico' 
Depois de quase fechar, 

casa de Moema recebe 
o poderoso trio de 
Delvon Lamarr e o 
grupo do espetacular 
pianista Joe Cleary 

JULIO MARIA 

A travessia foi longa e devasta- 
dora. Incluiu o fechamento ur- 
gente por sobrevivência, como 
tudo no planeta, em março de 
2020; um suspirode vida em ou- 
tubro, com um show de Nuno 
Mindelis;uma segunda suspen- 
são em dezembro; algumas bre- 
ves reaberturas em janeiro de 
2021 e uma lenta retomada em 
maio, quando outras casas já ha- 
viam sucumbido. Edgard Rades- 
ca, dono do Bourbon Street, che- 
gou a anunciar ao Estadão que 
jogaria a toalha se as coisas se- 
guissem como estavam. A repor- 
tagem sensibilizou amigos e fa- 
miliares, que o socorreram fi- 
nanceiramente, e Radesca saiu 
em busca de mais ajuda, fazen- 
doempréstimos em seis bancos 
e contando com alguns proje- 
tos da Lei Aldir Blanc. “Era isso 
ou fechar. E desistir não está na 
minha natureza,” 
Ágora, com o empresário ain- 

da em busca de um sócio, os bo 
letos dos empréstimos come- 
camachegar mas a música tam- 
bém. Na semana em que São 
Paulo teve o primeiro dia sem 
registrar mortes por covidag 

em mais de um ano e meio, Ra- 
desca reabre seu espaço para O 
festival que realiza há 16 anos. O 
Bourbon Street Fest terá nesta 

quarta, 10, é sempre mediante 
apresentação da carteirinha de 
vacinação dos clientes, o Ham 
mond Trio do organista de Sear- 
tle, Delvon Lamarr. Amanhã, 
quinta, serão “filho adotivo” de 
New Orleans, o pianista Jon 
Cleary, a trazer um show mais 
aberto a tudo o que ele conse- 
gue respirar nos ares do sul dos 
Estados Unidos desde que par- 
pu de sua terra natal, Cran- 

brook, Inglaterra. 
Cleary faz um show menos 

contrito, de mais piano elétrico 

do que órgão, expansivo e clas- 
sudo. “Estarei com meu trio, O 

que Faz A) piano estar no centro. 

Isso me permite alongar os for- 
matos dos temas e usar muita 
dinâmica”, diz ao jornal. A série 

termina domingo, com um 

show do saxofonista Gary 
Brown, 76 anos, velho residente 
do Bourbon, um showman gene- 
roso que toca, sem crise de cons- 

ciência, de All Night Long, de Lio- 
nel Richie, a Ju the Midnight 
Hour, de Wilson Pickett. Um ho- 

mem de história, que começou 
nas ruas de New Orleans, este- 

ve ao lado de Marvin Gave, Joe 
Cocker e Bee Geese gravou 0 
belo sax de Alone At A Drive In 
Movie, do filme Grease. 

Talvez não tenha sido a ideia, 
mas o fato de o festival ter dois 

frontmen atrás das teclas apon- 
ta para um tempo sempre revis- 

EDUBHO STREET FESTIVAL 

O pianista Joe Cleary, radicado em New Orleans, abre-se à todas as sonoridades do Sul dos EUA 

Atrações 

& Deivon Lamar: 

Organista de Seattle, segue 
a tradição dos Hammond 
Trios. Muito groove e 
suingue ao lado da guitarra 
de Jimmy James e da 
bateria de Dan Weiss. 
Hoje, às 21h. R$ 75 

O Joe Cleary 

Mais solar, ele tem também 

um pé no soul e no R&B. 
Seus shows são uma alegria, 
uma festa da alma, 
Amanhã, às 21h. R$ 75 

é Cary Brown 

Saxofonista é um showman. 

Domingo, às 21h, R$ 75 

to e renovado nesse universo 
sem-fim. O Hammond, no Bra- 

sil, teve protagonismo pontual, 
nunca se sobrepondo ao reina- 
do do piano. Com Djalma Fer- 
reira ele foi aos bailes e com La- 
faverte Coelho, ungiu à Jovem 
Guarda. Ed Lincoln inventou 
um gênero, o sambalanço, e Eu- 
mir Deodato e Walter Wander- 
ley o colocaram na bossa e no 
jazz brasileiro, Criado em 1925 
pelo norte-americano Laurens 
Hammond para elevar os fiéis 
ao reino dos céus, o Hammond, 

gospel por natureza, acabou ele- 
vando também as almas profa- 
nas do blues, do funk, do soul, 
do jazz e do rock dos anos 1970. 

HIPNOSE MUSICAL. O trio de 

Delvon Lamarr criauma sonori- 
dade hipnótica reforçada por 

sua mão esquerda, de onde 
saemas linhas de baixo. Os Ham- 
mond Trio nunca têm baixistas. 
Delvon desenha um pouco ao 
Estadão. “O órgão faz o papel 
de cantor e a guitarra dá um im- 
pulso percussivo junto ao baixo 
do Hammond, algo que fará vo- 
cê querer pular. Chamamos isso 
de feel good music” Sobre as 
origens, ele diz: “Muitos lugares 
pequenos contratavam trios de 
órgão porque eles podiam preen- 
cher o espaço com um som de 
big band. Era bem mais barato”. 
Estar sentado em seu lugar, sem 
um baixista ao lado, é ter poder: 
“A música fica mais espontânea 
e posso fazer coisas repentinas 
que não seria possivel com mais 
músicos. Sou o motorista to- 
mando a decisão de ir para qual- 
quer destino”. é 
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Volkswagen confirma o Polo Track, 
que vai substituir o Gol, para 2023 

Compacto mais simples e barato que o hatch atual será feito em Taubaté (SP) 

e deverá dar origem às próximas gerações do sedã Voyage e da picape Saveiro 

DIOGO DE OLIVEIRA 

O novo ciclo de investimentos 
de R$ 7 bilhões que será feito 
pela Volkswagen no Brasil en- 
tre 2022 e 2026 dará origem a 

novos SUVs, bem como ao Po- 

lo Track, que substituirão Gol, 
Como o nome sugere, o hatch 
será uma versão mais simples 
é com preços mais baixos que 
a atual linha Polo. 
Embora a Volkswagen não 

tenha revelado como sera o vi- 

sual do novo modelo, o desig- 
ner Kleber Silva fez uma proje- 
ção (à direita). O carro será 
produzido em Taubate (SP) so- 
brea plataforma MOB, que de- 
vera dar origem também às 
próximas gerações do sedã 
Voyage e da picape Saveiro. 
Os três são os únicos veicu- 

los da marca alemã na América 

Latina que ainda utilizam a pla- 
taforma PQ24. Com a adoção 

da MQB para todos os produ- 
tos, a Volkswagen também vai 
reduzir seus custos. Além dis- 
so, a base antiga não comporta 
as novas exigências em relação 
à segurança e conectividade. 

Portanto, mesmo sendo um 
carro de entrada, o Polo Track 

sera feito com chapas mais rigi- 
das e resistentes a impactos e 
terá sistemas como controle 
eletrônico de estabilidade, que 
não é oferecido no Gol. A par- 
tir de 2024, 0 dispositivo, que 
também é conhecido pela sigla 
ESP, será obrigatório no Pais. 

Aliás, várias mudanças vêm 

aí, como regras mais rígidas de 
emissões de poluentes, validas 
a partir de 1º de janeiro de 
2022. Por isso, é possivel que o 
Polo Track utilize o motor 1,0 

turbo que equipava o Up! TSI. 
Trata-se do mesmo trés-ci- 

lindros de Polo, Virtus, Nivus 

e T-Cross, porém com 105 cv 
de potência e 16,8 mkgf de tor- 
que. Nesses carros são, respec- 
tivamente, 128 cve 20,4 mkgf - 

os dados são com etanol, O 
câmbio poderá ser manual de 
cincomarchas (de série) ou au- 
tomático de seis (opcional). 

Há rumores de que a opção 
mais simples terá o mesmo mo- 
tor, mas aspirado de 84 cv e 
10,4 kgfm e câmbio manual. 
Aliás, em 2022 0Gol deveráter 
somente essa base mecânica, 

Outra novidade, que deve 
chegar entre 2024 € 2025, é um 

sistema híbrido com motores 
elétrico e flexivel. Isso faz par- 
te do plano global da VW para 
reduzir as emissões. Alias, em 

2003 a marca lançou o primei- 
ro carro flexivel (a etanol) do 

Brasil: 0 Gól] Total Flex. 

HISTÓRIA O Gol foi lançado em 
8 de maio de 1980 com uma 

tarefa para lá de importante no 
Brasil: substituir o Fusca, um 

dos carros mais emblemáticos 
do mundo. E cumpriu a missão 
com louvor. Foi o automóvel 
mais vendido do Pais por 27 
anos consecutivos. 
O hatch assumiu a liderança 

em 1987 e só saiu do topo do 
ranking em 2014. Atualmente, 

é décimo carro mais vendido 
do Pais e o primeiro da VW, 
Porém, nem sempre foi as- 

sim. No lançamento, o Gol cha- 
moua atenção pelas linhas que 
remetiam às do Passat. Porém, 

omotor boxer 1.3 refrigerado a 
ar era similar ao do Fusca. 

A VW queria lançar um mo- 
delo mais moderno, espaçoso, 

bonito e econômico que o Fiat 
147. Porisso,o plano inicialera 

queo Gol tivesse o mesmo mo- 
tor do Passat. Porém, o qua- 

tro-cilindros refrigerado a 
água era mais caro para fabri- 
car e reparar. Além disso, não 
havia produção suficiente pa- 
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ra atender os dois modelos. 
Por ser instalado na diantei- 

ra - área bem mais ventilada -, 

e ter nova ventoinha, o boxer 

não precisava de radiador de 
óleo. Curiosamente, um saqui- 
nho plástico protegia o distri- 
buidor de umidade. Como vá- 

rias alterações, ficou 14 kg 
mais leve que o do Fusca e gera- 
va 50 cv, um ganho de 4 cv. 

Porém, o desempenho não 
chegavaa empolgar. No ano se- 
guinte, o boxer 1600, também 

aar, deufólego ao Gol. A coisas 
melhoraram em 1984, com o 

lançamento da versão esporti- 
va GT com o 1.& do Santana. 

Em 1985, com a aguardada 
chegada do 1.6 do Passat e uma 

reestilização que inclui faróis 
maiores e o reposicionamento 
das luzes de seta, as vendas dis- 
pararam. Em 1989, 0 Gol GTI 

marcou a estreia do primeiro 
carro brasileiro com injeção 
eletrônica de combustivel, 
Com motor 2.0 de izocv,erao 

sonho de consumo de 11 de ca- 
da dez fãs de carro do Pais, 

FAMÍLIA Logo após iniciar as 
vendas do Gol, a Volkswagen 
já estava praticamente pronta 
para lançar os outros mem- 
bros da família. Assim, em 
maio de 1981 a marca iniciou a 

produção do Vovage. O nome 
francês sugeria que o sedá des- 
tinava-se a viagens familiares, 

E o sedã trazia um bom trun- 
fo. Seu motor 1.5 refrigerado a 
dgua (o mesmo que havia sido 
negado ao Gol) tinha 78 cv e 
garantia agilidade ao carro, 
que era cerca de 40 kg mais le- 
ve que o Passat. O Voyage já 
chegou com os piscas ao lado 
dos faróis e ecra 27 cm mais 

comprido que o Gol. 
No ano seguinte, a Volkswa- 

gen lançou a Parati e a Saveiro, 
como parte da linha 1983. À pe- 
rua trazia o mesmo motor 1.5 
do Voyage. Nos anos 1980, nin- 

guém falava em SUVs e as pe- 
ruas faziam muito sucesso. O 
porta-malas de 620 litros não 
era o maior da categoria. O da 
Chevrolet Marajó tinha 4691 e 

o da Fiat Panorama, 6691, 
A Parati foi o primeiro VW 

feito no País a oferecer rodas 
de liga leve entre os opcionais. 
E, além das famílias, também 

conquistou a clientela jovem. 
Não por acaso, ao longo de sua 
trajetória a perua teve várias 
versõese séries especiais alusi- 
vas a esse público, como Surf e 
Track & Field. Ela foi feita por 
30 anos e saiu de cena em 2012 
para abrir espaço para a Space- 
Fox, que era derivada do Fox. 
Diferentementedo Vovage e 

da Parati, a Saveiro chegou 
com o boxer 1,600 do Gol, A 
primeira geração tinha capaci- 
dade para levar s70 kg e só pas- 
sou a vir com motor 1.5 a água 
em 1985. A partir dai, a picape 
vem acompanhando a evolu- 
ção do hatche também perma- 
nece em linha até hoje. & 

COLABOROU: TIÃO OLIVEIRA 
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Range Rover ganha profunda 
reestilização e virá em 2022 

Quinta geração do SUV de luxo tem visual impactante, sobretudo 
na traseira e, por ora, opções com motor a combustão de até 550 cv 

JADY PERONI 

ESPECIAL PARA O JORNAL DO CARRO 

Após uma década sem atualiza- 
ções importantes, o Land Ro- 
ver Range Rover chega à quin- 
ta geração. O novo SUV, que 
acaba de ser apresentado na In- 
elaterra, tem visual impactan- 
te, muito luxo e soluções ele- 
trônicas para lá de inovadoras. 

Haverá versões com motor a 
combustão e híbridas. Uma op- 
ção 100% elétrica deve estrear 

na Europa em 2024, Porora, há 
apenas as opções convencio- 
nais e SV (Special Vehicles), 
com acabamento exclusivo. 

O novo utilitário tem visual 
limpo e moderno, que man- 
tém o DNA da linha. À princi- 
pal inovação esta na parte tra- 
seira - as lanternas de LEDs 
têm formato de filetes verti- 

caisesão alinhadas coma tam- 
pa do porta-malas. 
Segundo palavras do chefe 

de Criação da marca, Gerry Moc- 
Govern, o novo modelo tem 
três linhas principais que o de- 
finem como um todo. Seja co- 
mo for, o visual quadradão foi 
levemente suavizado, À carro- 
ceria tem entre 5,02 € 5,25 me- 
tros de comprimento. Já a altu- 2 
ra é de, em média, de 2,95 m. 

Ri 

MELAREM 

McLaren Speedtail chega 
ao País por R$ 40,5 mihões 

ma das 106 unidades produzidas do McLaren 

Speedtail foi trazida ao Brasil por meio de 
importação independente e vendida pela 

bagatela de R$ 40,5 milhões. O hiperesportivo 
inglês é um híbrido com motor V8 4.0 biturbo movi- 
do a gasolina e outro elétrico que, juntos, produzem 
o equivalente a 1.050 cv de potência e 117,3 mkgf de 
torque. De acordo com a marca, o carro acelera de o 
a300 km/h em 12,8 segundos e chega a 403 km/h. 

tem lanternas de LEDs na vertical; 3. 

= | 

a COMMANDER. Recém-lançado 
no Brasil, o Commander já es- 
tá disponível no Flua!, o pro- 
grama de assinatura da Jeep. O 
SUV de sete lugares é ofereci- 
do nas opções flexivel e turbo- 
diesel, com tração 4x2 & 4x4 € 
franquias que vão de 500 à 3 
mil quilômetros mensais. Os 
planos são de 12, 24€ 36 meses. 

Os preços das mensalidades 
variam de R$ 5.309 R$ 6.940. 

e CITY HATCH E SEDÃ. A Honda 
vai lançar a nova geração do 
City no Brasil no dia 23 de no- 
vembro. Além da conhecida 
versão sedã, haverá opção hat- 
ch, que substituirá o Fit. A car- 
roceria deve crescer cerca de 
10 centimetros e o motor 1.5, 
agora com injeção direta, terá 
potência deatéiz6cvetorque | 
de 15,8 kgfm. ” 

e SOM EM MOVIMENTO, Estu- + 
do feito pela corretora de 
seguros inglesa Uswitch À 
apontou as músicasmais 
ouvidas no trânsito. Isso 

inclui ouvintes em bicicle- 

1. Dianteira tem novos faróis e parte inferior varia de acordo com a versão;2. Traseira 

Na cabine, destaque para a tela de 13,1 polegadas 
a DES 

tas, ônibus, carros ou qualquer 
outromeio de transporte. A lis- 
ta foi baseada em 45 mil can- 

ções tocadas por meio do app 
Spotfy. À campeã foi “Bad Ha- 
bits”, com Ed Sheeran. Em se- 

guida vêm “Don't Start Now”, 
com Dua Lipa, e “Good 4 U”, 
da novata Olivia Rodrigo. 

e SEDA BYD ELÉTRICO. A chinesa 
BYD,que produzapenas veicu- 
los elétricos e ja vende no Bra- 
sil vans e ônibus, está lançan- 
do seu primeiro sedã no Pais. 
Trata-se do Han EV (foto abai- 
xo), modelo luxuoso que pre- 
tende disputar compradores 
como Tesla Model 3. À marca pico sair por R$ 106.438. 

E. 

FOTOS: LAND ROVER RANGE ROVER 
a 

O ESTADO DE 5. PAULO 

Na dianteira a grade tem no- 
vodesenho e se conecta aos fa- 
róis, que ficaram mais finos e 
ganharam luzes de LEDs. À par- 
te inferior muda da versão con- 

vencional para a SV. 

Aversão de entrada pode ter 
quatro ou cinco lugares. Já na 
de topo, com 20 cm a mais de 
comprimento, há sete assen- 
tos dispostos em três filas. 

Para celebrar os 51 anos da 
marca, a empresa aposta no no- 
vo Range Rover para dar início 
ao seu processo de eletrifica- 
ção. Isso apesar de por ora ha- 
ver apenas opções com moto- 
res a gasolina e turbodiesel. 

PLATAFORMA Anovageração é 
feita sobre a plataforma MLA- 
Flex, que pode receber diferen- 
tes tipos de propulsão. Por is- 
so, servirá para fazer a transi- 
ção dos motores a combustão 
para os futuros sistemas hibri- 
dos e, depois, elétricos. 

Inicialmente, havera ver- 

sões a gasolina, como um V& 

de 4,4 litros com turbo que ge- 

ra potência de 530 cv e torque 

de 76,4 mkgf. As versões de en- 

trada virão com o 3,0 turbo de 
400 cve 56,1 mkgf. Por sua vez, 

as turbodiesel terão opção de 
300 Cv e 350 cv, com, respecti- 

vamente, 66 kgfm e 71,1 mkpf. 
Para as configurações hibri- 

das, os números também são 
bastante parrudos. Na conven- 
cional, o motor é um seis-cilin- 
dros a gasolina que gera 395 cv 
e val atuar em conjunto com 
um sistema elétrico de 48V. Já 

a plug-in também terá um 3.0 
de seis cilindros & 434 cv. 

Na cabine, o destaque é a 
central multimidia com tela de 

13,1 polegadas. Há ar-condicio- 
nado de quatro zonas e siste- 
ma que estaciona o SUV sozi- 
nho, entre outros itens. € 

não revelou detalhes sobre a 

data exata de lançamento nem 
os preços. Com 4,98 metros de 

comprimento, 1,91 m de largu- 
ra e 2,92 m de distância entre 
Os eixos, O carro tem dois mo- 

tores elétricos, tração nas qua- 
trorodas potência equivalente 
a493cve torque de 69,3 mkgf. 

e CRETA PARA PED, À Hyundai 
passou a oferecer o novo Creta 
com isenção de IPI para PCDs 
—até então, apenas a versão an- 
tiga do SUV era vendida sem o 
imposto. Assim, para a configu- 
ração Comfort TGDI, o benefi- 
cio é de R$ 7,442 e o modelo 
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Apesar de incentivos, o 
ta conceito ainda enfrenta 

desafios para ser mais 
difundido no País 
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BLUE STUDIO 

Modelo elétrico VW ID.3, que 
provavelmente chegará ao 

Brasil: "Um carro à frente de 
seu tempo”, afirma Pablo Di Si 

Ilustração: Getty Images 
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“Ha € 73 
bilhões de 

Pablo Di Si, 50 anos: volante 
promissor das categorias 
de base do Huracán, da 
Argentina, virou um executivo 
que comanda o processo de 
eletrificação da Volkswagen investimento 

para criar 
130 veículos 

eletrificados” 
Para o CEO da Volkswagen 

América do Sul e Brasil, 

o futuro dos elétricos 

depende do consumidor Compartilhe 

Marque os 

POR MÁRIO SÉRGIO VENDITTI amigos 

Não perca a 

nossa live, 

todas as 

quartas, às Th, 

pelas redes 

do Estadão 

ou no portal 

Mobilidade 

A Volkswagen no Brasil 

* Inicio das atividades: 1953 

* Veículos: Amarok, Gol, Jetta, Nivus, Polo, 

saveiro, Taos, T-Cross, Virtus, Voyage 

* Concessionárias: 545 

* Colaboradores: 13 mil 

* Fábricas: São Bernardo do Campo, São Carlos 

e Taubaté (SP) e São José dos Pinhais (PR) 

jovem argentino Di Si jogava nas ca- 

+ tegorias de base do Huracán, quan- 

do trocou a chance de profisssonalização 

por uma bolsa de estudos nos Estados 

Unidos, ponto de partida para ingressar 

no mundo corporativo, Lá, colocou em 

prática as lições assimiladas dentro dos 

campos, como a de ter uma visão estra- 

tégica dos negócios e pensar no coletivo, 
O futebol dos hermanos perdeu um vo- 

tarte promissor ras a Volkswagen parhou 

um executo de primeira. Afinal, desde ou- 

tubro de 2017, Pabto EX &, 50 anos, está ba- 

tendo um bolão na Volkswagen América do 

Sul, Presidente e CEO da marca na região, 
ele: vem liderando uma série de lançamen- 

tos de SUMV's e também o processo de ele- 

inficação da montadora no Brasil. Bacharel 

em administração, com especialização em 

finanças, pela Loyola University of Chicago, 

Di 5i também foi eleito, em abnil de 2017, 

presidente da ANE Argentina (Câmara de 

Indústra e Comércio Argentina-Alemanha). 

Apesar dos laços criados com o Brasil, 

só não peça para ele dizer se tem simpa- 

ta por algum clube brasileiro. Seria como 

marcar um. gol contra, "Esteja onde estiver 

so torço para o River Plate”. decreta. Ou 

seja, veste à camisa do time de coração 

com a mesma paíxio — e exclusividade — 

que defende os interesses da Volkswagen, 

Para falar sobre o caminho da eletrifi- 

cação da marca, Di Si concedeu a entreyvis- 

ta a seguir para o Mobilidade. 

Como estão os planos de 
eletrificação da Volkswagen no 

Brasil e na América do Sul? 

Pablo Di Si: Globalmente, a Volkswagen 

está investindo € 73 bilhões, que resulta- 

rão em 130 veículos eletrificados — 70 to- 

talmente elétricos e 60 hibridos —. ou seja, 

um portfólio bastante agressivo. Para mim, 

como presidente da marca na América do 

Sul, será muito fácil escolher os automóveis 

na América do Sul 

mais apropriados para O nosso mercado, & 

muitos chegarão nós próximos quatro anos. 

Lemes o primeiro passo, em 2013, com o 
lançamento do Golf GTE hibndo plug-in. A 

estratégia de descarbonização da Volkswa- 

gen quer neutralizar as emissões de diáxido 
de carbono (CO) até 2050 e, para 1559, mo- 

delos elétricos vão se juntar aos hibndos e 

flex na região da América do SulVale ressal- 

tar que o volume de investimentos também 

será usado para à construção de fábricas de 

bateria e desenvolver softwares e platafor 

mas de carros elétricos na Europa. 

Os próximos lançamentos serão 

os elétricos 1D.3 e ID.4, que, em 

setembro, foram mostrados para 

a imprensa sul-americana! 
Di Sis Os dos são o que existe de mais mo- 

demo em eletnficação da Volkswagen, mas à 

decisão anda não foi tornada. Em dezembro, 

jornalistas. concessionários e consumidores 

brasileiros terão a oportunidade de fazer o 

test drive para conhecer os modelos, Eu já 

os dingi e posso adiantar que eles impres- 

sionam em todos os sentidos. Estão muito à 

frente de seu tempo, devido ao design mo- 

demo e ao grau de tecnologia que possuem, 

A seu ver, os hibridos são uma 

transição para os carros [00% 
elétricos ou as duas propostas 

poderão conviver juntas! 
Di Si: Penso que eles poderão caminhar 

lado a lado, O veículo hibndo é uma boa so- 

lução para o meio ambiente e o hiondo flex 

é o melhor dos dois mundos, porque tem 

propulsão elétrica e o motor a combustão 

pode trabalhar com etanol, o que garante 

autonomia muito ampla. Por enquanto. o 

carro eletrico & mais adequado para rodar 

na cidade, por causa da pouca infrasstruty- 

ra de recarga nas estradas. No entanto é o 

consumidor quem definirá o futuro do elé- 

trico e o que-sera oferecido no mercado. 
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Por falar em recarga, a 

Volkswagen vem investindo na 
expansão da rede no Brasil? 
Di Si: A expansão da infraestrutura de re- 

carga. deve ser um trabalho das montadoras 

e das iniciativas publica e privada. Cada um 

precisa fazer sua parte: A volkswagen, ao lado 

de Porsche, Audi, “ermmens e EDP empresa 

portuguesa do setor elétrico. formam uma 

parceria para a instalação de estações de 

recarga de veiculos elétricos em corredores 

nos Estados de São Paulo Rio de Janeiro, Pa- 

raná e Santa Catanna, em investimentos de 

quase R$ 33 milhões. À ideia é que O usuario 

encontre um posto de recarga a cada [20 

quilômetros. & massificação dos carros elétr- 

cos estã diretamente ligada à capilandade de 

postos. À Alemanha, por exemplo, primeiro, 

criou uma infraestrutura adequada para, de- 

pos, colocar os carros elétncos nas ruas. 

Como é comandar a eletrificação 

da Volkswagen em um Pais que 
não oferece políticas públicas 
nesse sentido! 

Di Siz Penso que a discussão deve ser con- 

junta. Há uma questão muito Importante 

sobre peração de energia renovável para Os 

carros elétricos, uma vez que & Brasil, vira 

e mexe, está as voltas do risco de apagão. 

Quando essa ameaça acabar de uma vez 

MOBILIDADE 
SUSTENTÁVEL 
EINOVAÇÃO 

O que cidades e 
entes privados têm 
feito em termos de 

avancos sustentáveis 
relucionados à 
mobilidade 

SEGURANCA EM 

PRIMEIRO LUGAR 

Tecnologias 

e inttintfivos que 

njudem d sudver 

vidas 

Contatos para patrocínios: summittestadao.com 
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PARCEIROS (=) abrave; 

por todas, nossa indústria vai acelerar ainda 

mais o desenvolvimento do veículo eletr- 

co. Cada pais tem suas peculiandades: No 

Uruguai, por exemplo, venta muito à note, 

criando um ecossistema favorável em.que a 

geração de energia é melhor durante esse 

pensdo. As autoridades têm de observar a 

cadeia automotiva como um todo e a van- 

tagem do Brasil é ter energias renováveis, 

como água, vento, so! e etanol, que podem 

alimentar-o carro eletrificado. Elas podem 

atuar como estratégias complementares, 

O senhor vislumbra uma fábrica 
de carros elétricos no Brasil? 
Di Si: Difícil. Esse empreendimento cus- 

ta bilhões, & não vejo a menor perspectiva 

para isso acontecer por aqui. À fabricação 

de modelos hibridos é mais fácil &, uma vez 

aprovado pelo consumidor o sistema hibri- 

do flex ganhará força no Pais De toda for 

ma, acredito que o carro elétrico estará mais 

disseminado, no Brasil, em 2029, 2030, A 

exemplo do que ocorreu com os telefones 

celulares, ele ainda é carissímo, mas, daqui a 

alguns-anos, O preço-não serd mais o tema 
principal dos automóveis movidos a batera. 

Em setembro, o Grupo 

Volkswagen definiu a América 

Latina como centro de 

| VEÍCULO E pnME (UE Effico 
Eapemmvlir suar mn dig Meninas | o po lim gem 

pesquisa e desenvolvimento 
de biocombustíveis. O que isso 

significa, na prática? 
Di Si: O centro de pesquisa e desenvolvi 

mento será voltado para o estudo de so- 

luções tecnológicas baseadas em etanol 
e outros biocombustíveis para mercados 

emergentes. Vamos liderar, desenvolver e 

exportar essas soluções com base no Uso 

da energia limpa, que é uma estratégia com- 

plementar às motorizações elétrica, hibrida 

e a combustão. Esse trabalho terá impactos 
em varias frentes. Poderemos exportar mo- 

tores flex para paises como a Índia, que não 

tem esse know-how & que nos abre murtas 

chances de monetização. Fizemos parceria 

com alUnmersadade Estadual de Campinas 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio. 
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INFRAESTRUTURA DE 
ELETROMORILIDADE 
O que empresas 

privadas têm feito pora 
alovancar o crescimento 
da eletromobilidade no 
Pais, como instulacão de 

o uso de corros elétricos, 
sturtups com ideias 

inovadoras 

América Latina comandará 
o desenvolvimento de 

biocombustíveis da marca alemã 

(Unicamp) para a pesquisa do etanol usado 

na célula de combustivel, Não dormnarmãos 

essa tecnologia, mas acreditamos no traba- 

ho-da academia. Futuramente, poderemos 

exportá-la para o mundo toda. 

Diante do cenário de eletrificação 
e desenvolvimento de células de 

combustivel, a VW seguirá com 

os motores a combustão? 
Di Si: Depende da região. Em muitos países 

europeus, a le! determina o fim da produção 

de veículos com motores a combustão em 

2030, Mas, nesses lugares, O carro elétrico já é 

realidade. Em outros países, em que a transi- 
ção se mostra mais lenta, as fabricantes preci- 

sarão avaliar o desejo do coreumidor MN 

Fotos: Divulgação Volkswagen 
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Combate ao 
assédio para 
cidades mais 

inclusivas 
Startup Nina, que centraliza 

denúncias de casos de 

violência sexual nos ônibus em 
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Mulheres são 
responsáveis por quase 

815 das denúncias em 

Fortaleza e 680% dos 

Fortaleza, lidera mudanças 
ne EE] na 

culturais no Ceará e 334 , 

é denúncias ho 
registradas pela 

tecnologia na capital 

cearense” 
E = E à cias 

"coletadas pela Ninaem 
“s. Fortaleza desde 2019 sf = 

POR DANIELA SARAGIOTTO 
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que 
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boo! 
Local da 

à denúncia 

Como o Nina influenciou 
tomadas de decisão políticas 
privadas em Fortaleza 

* Flexibilização da parada a é 

noturna fora dos pontos de e. 
ônibus: o horário foi estendido da 

com base nos dados armazenados = 

LL] ” E] = = 
“a = 

Desses E al 

| qnacfanãs 
Pa E ss 

pelo Nina, como periodos e locais ” 

mais perigosos. : 

* Protocolo de ação ; 
imediata: as pessoas, : 
principalmente as mulheres, já , 

conhecem o funcionamento e 

sabem o que têm de fazer. 

* Pesquisas de monitoramento: 

a sistematização das informações 

coletadas ajuda a colocar em prática 4 

planos e a analisar as medidas tomadas 
ao longo do tempo. Exemplo: hoje, 100% da 

frota de ônibus da cidade possui câmeras, 
que, após as denúncias, podem ser verificadas 

para a identificação dos agressores. 

* Huminação das paradas: os dados forneceram 

insights do que precisava ser feito para a melhoria 
da segurança pública do sistema como um todo, dentro Compartilhe 

e fora do transporte coletivo = por exemplo, o reforço Marque os 
na iluminação pública em cerca de 200 pontos. amigos 

casos acontecem dentro 

dos ônibus 

ue quatro segundos aconteçe uma 

situação de assédio no transporte 

público no Brasil de acordo com estimati- 

vas do Fórum Nacional de Segurança Pú- 

Dica de 2018. Embora seja um problema 

pravissimo, não há estatisticas oficiais so- 

bre ele da mesma fôrma que não existe 

um canal unificado para denúncias. “Com 

medo e sem saber o que fazer, as mu- 

lheres são desencorajadas a denunciar &, 

com isso, um percentual minimo de casos 

chega até às autoridades. E, sem infor 

mação, é muto dificil elaborar políticas 

públicas de combate ao problema” 

diz Simony Cesar, 29 anos, fundado- 

rada Nina, startup que, desde 207, 

vem desenvolvendo uma tecnologia 
que pode ser integrada a aplicativos 

em geral para centralizar denúncias de 

viDlência no transporte público. 

Simony conta que a ideia da empresa 

surgiu da vivência como mulher e usua- 

na do transporte coletivo na cidade e da 

certeza de que à assédio limita as mulhe- 

res em varios aspectos, desde a ocupação 

dos espaços públicos até O Ingresso no 

ensino superior “Como filha de uma 

ex-cobradora de Ônibus, eu vivia O 

= medo diário de perder minha mãe 

+  paraa violência Também fiz estágio 

a em uma administradora de frotas 

*  evique os casos de assédio eram 

r : 
: 

reportados no SAC, mas não iam 

sequer para um arquivo Excel. Era 

como se eles não existissem". conta 

VIOLÊNCIA DE GÊNERO 
Pouco tempo depois, cursando a Uni- 

versidade Federal de Pernambuco, um 

epsódio de violência sexual sofrido por 

uma aluna, quando um homem a obri- 

pou a sair do ônibus, resultôu em evasão 

escolar de outras estudantes e medo. Ela 

conta que sentiu que precisava criar al- 

eum instrumento para organizar as de- 

núncias, pois quem não desistiu do curso 

passou a evitar 05 deslocamentos dentro 

do campus, "Comecei a pesquisar à vio 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio. 
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lência de gênero na mobilidade e, para 

minha surpresa, descobri que o assédio 

não era crime, O que só mudou em se- 

tembro de 4018" lembra, 

MARCOS DA TRAJETÓRIA 
Foi um longo percurso até implementar 

a tecnologia, com erros, acertos e muitas 

premiações recebidas no caminho, “Minha 

ideia inicial era criar um aplicativo, mas, 

estudando o público. entendi certas limi- 

tações, como a capacidade de armazena- 

mento do celular dessas mulheres”, diz, 

A virada de chave velo em 2019, quan- 

do a Prefeitura de Fortaleza adotou o 

recurso como base para a construção de 

políticas públicas e a tecnologia for aplicada, 

em formato API (opblcation programming 

interface), no app já existente e conhecido 

como Meu Ônibus, de monitoramento do 

transporte coletivo em tempo real, 

Qutro fator fundamental fol a integra- 

cão do Nina com as câmeras que equi- 

pám todos os 2 mil vertulos da capital, 

“Com as denúncias, as empresas de âni- 

bus são notificadas a coletar » salvar as 

imagens da agressão, que são enviadas 

para a Policia Crvil em 72 horas. E a vitima 

recebe a onerntação de onde deve buscar 

acolhimento e reprtrar à queixa , explica. 

Vítimas ou mesmo testemunhas acessam 

o icone do app Nina Denunciar Assédio 

de forma silenciosa e rápida, O que encó 

raja a todos. A mudança cultural em curso 

é o aspecto visivel do sucesso do progra- 

ma. “As mulheres sabem o que fazer e 

denunciam os agressores, que passaram a 

vEP que OS Casos podem Ser nvestigados 

e têm consequências , conta. 

Operando neste momento apenas em 

Fortaleza, a fundadora diz que pessoas 

de outros Estados baixam o apheativo 

e enviam denúncias. “Mas é fundamental 

ter integração com as câmeras dos ôni- 

bus para podermos notificar as empre 

sas. Tendo isso, a tecnologia pode operar 

e ser efetiva em qualquer lugar. o que é 

=mn nosso sonho, 

Foto: Getty Images 



ESTADAO 
BLUE STUDIO 

99 

Quando elas se mexem: saúde, 
mobilidade e empoderamento 

A falta de equidade de gênero se dá desde cedo, do esporte ao deslocamento. Porém, já existem iniciativas 

voltadas à inclusão desse público — que combinam o exercício e o acesso dessa população às cidades 

ulheres enfrentam obs- 

táculos de gênero todos 

os dias, não importa 

onde nem como. No esporte, O 

fato não foge à regra. À prática 

de atividade fisica por mulheres 

no Brasil é 40% inferior à dos ho- 

mens por diversos fatores, Entré 

eles, a construção cultural do gê- 

nero feminino no campo esport 

voca multiplicidade de atividades 

cotidianas a que são submetidas, 

A questão se intensifica quan- 

do relacionada às mulheres mais 
pobres: nessa conta entram ainda 

a falta de tempo e a ausência de 

espaços adequados para praticar 

esporte, Outra informação do re- 

latório sobre atividades esportivas 

do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (Pnud) 

de 2017 reforça as desigualdades: 
mulheres que ganham menos se 

exercitam menos. Mulheres que 

ganham menos e são negras movi- 

mentam-se menos ainda, 

Em alguns deles, 

quase exceção 

Driblar tantos desafios é um 
ato de perseverança diária. "O che 

gar lã” é mais árduo ainda. Exem- 

plos existem, mas a conta (inclu 

sive a do pagamento) também é 

desigual, No futebol, o salário da 

jogadora Marta (com mais tem- 

pode profissão e eleita a melhor 

do mundo por seis vezes) é 1% do 

salário do jogador Neymar. “Hã 

três décadas, uma mina andan- 
do de skate era motivo de piada”, 

lembra Karen Jonz, tetracampeá 
mundial de skate e comentarista 

olímpica do canal SporTV. 
O cenário se transforma de 

vagar, mas muda: a skatista bra- 
sileira Rayssa Leal, com apenas 

13 anos, seis meses é 21 dias, se 

tornou a mais jovem atleta do 

Brasil, entre homens e mulheres, 

a conquistar uma medalha nos 

Jogos Olimpicos. Ela fez questão 

de lembrar o apoio que recebeu 

do pai e da mãe para fazer histó- 
ria (o que nem sempre acontece) 

e mandou um recado para aque- 

les que pensam que o skate é ape- 

nas para meninos: “Estamos nas 

Olimpiadas provando que não é 

só para eles. Às meninas arrasam 

também. Não se preocupem com 

discriminação, porque nós pode- 

mos ser o que queremos ser.” 

Bike: exercicio 

durante o ir e vir 
Em 2015, em Salvador (BA), a 

empreendedora social Livia Sua- 

rez começou a perceber que, no 

debate de mobilidade urbana, à 

população periférica era exclui. 

da. À época, ela estava à frente 

do La Frida Bike — cafeteria iti- 

nerante que se transformou em 

movimento organizado, passan- 

do a aproximar mulheres negras 

e população periférica das ques: 

tões de direito à cidade 

As atividades da La Frida Bike 

expandiram-se a partir do pro- 

jeto de oficinas "Preta, vem de 

bike”, que ensina mulheres ne- 

gras a pedalar e manusear bici 

cletas. Depois surgiram outras 

iniciativas, como o compartilha 

mento Bici La Frida, os cursos 

profissionalizantes em mecâni- 

ca; o Bicitrans, direcionado às 

mulheres transe travestis;e O 

Bici Prãta, uma linha própria de 

bicicletas vendidas para todo o 

Brasil, “Ao criar produtos, solu- 

ções e estratégias de mobilidade 

pará a população crespa, negra é 

periférica, o principal norte das 

cicloativistas é pensar a emanci- 

pação do corpo e da mente como 

ato político”, analisa Lívia, 

Ela explica que mais de 2 mil 

mulheres já foram impactadas 

direta e positivamente pelas ações 

de “empreendedorismo orgânico 
e empoderador” do grupo. Indi. 

retamente, são mais de 20 mil. Ela 

ressalta ainda que a ação política 

do movimento inclui o diálogo 
com o poder público por meio de 

secretarias de mobilidade, turis- 

mo e resiliência de Salvador. “Nas 

eleições, já participamos de deba- 

tes sobre inclusão e bicicletas. As 

transformações ocorreram: hoje, 

temos a possibilidade de bicicle 

ta no metró, no ônibus, além de 

mais ciclovias”, comemora Lívia. 
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A skatista Rayssa 

Leal, a mais jovem 

atleta do Brasil a 
conquistar uma 

medalha nos 
Jogos Olimpicos, 
entre homens e 
mulheres, prova 
que o esporte 

não é só para 
eles. Não se 
preocupem com 
discriminação, 
porque nós 
podemos ser o que 
queremos ser.” 

Para acessar outros 

conteúdos, aponte 

a câmera do celular 
para este OR code: 
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Motoristas 
gêmeos 

inseparáveis no trabalho e na 

vida, irmãos se inspiraram na 

mãe para escolher a profissão 

Marque os 

amigos 

Duardson (à esq.) e Demerson, na BR Mobilidade de São Vicente (SP) 

Leilão de 

carros 
Com valores até 50% abaixo da 

tabela Fipe, veículos têm alta 

procura, mas exigem cuidados 

para evitar golpes e prejuizo 

POR VAGNER AQUINO, 

DO JORNAL DO CARRO 

Confira a 

matéria 

completa 

no portal: 
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s poucos funcionários da BR Mo- 

bilidade de São Vicente (SP) que 

não conhecem os “motoristas gêmeos, 

como são chamados pelos demais, costu- 

mam confundi-los, “Não bastava sermos 

idênticos, motoristas na meésma empresa 

e usarmos o mesmo uniforme, ainda tra- 

balhamos na mesma linha”, diz Demerson 

Diego Paulino da Silva, 34 anos, que atua, 

há | | anos, na BR Mobilidade, gerenciada 

pela Empresa Metropolitana de Transpor- 

tes Urbanos (EMTUN. 

Ele conta que, atualmente, opera a l- 

nha especial de funcionários na madruga- 
da, transportando os profissionais da em- 

presa que terminaram o turno da noite 

e levando à garagem os que vão iniciar 

no periodo da manhã. Depois, Demerson 

ainda completa algumas viagens na linha 

936 (Cubatão-Santos), enquanto seu Ir- 

mão, Duardsom Matteus Paulino da Silva, 

que tambêm transporta os funcionários, 

opera a linha 900 (São Vicente-Santos), 

"Às vezes, fazemos linhas com itinerário 

semelhante e tem passageiros que pe- 

gam uma viagem com cada um de nós e 
ficam sem entender Falam Us, você aqui 

de novo” São situações engraçadas, mas a 

gente gosta”, diverte-se Demerson, 

COMO TUDO COMEÇOU 

& familia sempre trabalhou com trans- 

porte, e a dona Márcia Paulno da Silva, 

mãe dos gêmeos, era motorista de mi- 
cro-ônibus. "Hoje, ela está com &7 anos, 

já se aposentou, mas foi pioneira na pro- 

fissão & uma Inspiração para nós dois, 

conta Demerson. O primeiro a entrar na 

BR Mobilidade, há 11 angs, foi Duardson 

seu irmão chegou dois meses depois. 

Durante as fases mais restritivas da 

pandemia, eles seguiram trabalhando, 

“Nesse período, ficou claro como nossa 

atividade é importante e como o traris- 

porte é um serviço essencial, Só parei 

quando peguei covid-12?, Mas, felizmente, 
não tive sintomas graves nem fui interna- 

alor minimo estipulado, a pergunta 

"Quem dá mais" e, após alguns lances. 

o martelo é batido na mesa para anunciar 

o fim da ação, Foi-se o tempo em que leilão 

se resumia a tsso, Hoje;a modernidade das 

plataformas online têm ganhado cada vez 

mais destaque no mundo dos pregões — in- 

clusme, automotivo. Nesse sentido, não só é 

possivel realizar à nepociação pelo compu- 

tador mas também enviar documentação 

via Intermet e até receber o carro em casa, 

Mas cautela nunca é demais, 

É fato que 05 automóveis de leilão têm 

valores atraentes e, dessa maneira. são ót- 

ma saida para quem não quer gastar muito 

na compra-do veículo novo. Entretanto, às 

vezes, pode não ser tão novo assimi cabe 

salientar que carros vendidos em pregões 

não oferecem a comodidade-do test drive, 

por exemplo. É pegar e levar, sem garan- 
tias em termos de estética, funcionamen- 
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do. Fiquei afastado por 20 dias e depois 

retornei”, completa Duardson, dizendo 

que foi o único da familia e da sua casa à 

contrair. virus. 

* paixão pela profissão, que começou 

com a mãe e passou aos filhos, acabou 

inspirando a mulher de Duardson, Lu- 

ciana Alves Gerônimo, 4! anos. Também 

funcionária na BR Mobilidade, em que 

trabalha hã dez anos, ela conta que pas- 

sou por diversas áreas internas da em- 

presa, como operação e ouvidoria. “Mas 

sempre quis ser motorista, era meu so- 

nho. Há quatro anos, eu consegui, Adoro 

meu emprego , diz Luciana. "Minha espo- 

sa já gostava de dirigir e começou a ad- 

mirar ainda mais a profissão após nos co- 

nhecermos. Ela fez os cursos necessários 

e, hoje, compartilha esse mesmo amor. 

Ela dirige superbem e já foi premada na 

empresa”, elogia Duardson. 

PAIXÃO PELO TRABALHO 

Mesmo atuando no esquema 5x|, ou 

seja, trabalhando cinco dias e folgando 

um por semana, Duardson conta que, 

quando não esta dirigindo, parece que 

algo está errado, “A gente se acostuma 

com os horários e com o ritmo. Quando 

fiquei afastado por causa da covid-19, fo 

murto estranho «diz. Seu irmão, que tam- 

bém é apegado ao trabalho. afirma que 

fazer o que gosta é o segredo. "Eu acho 

que inspiro outras pessoas dirigindo e 
1550 é muito gratificante”, diz Demerson. 

Ele é o irmão são tão unidos que as 

pessoas até fazem brincadeiras, “Elas sem- 
pre perguntam: Vocês não se desgrudam 

nunca” Nos encontramos várias vezes, to- 

dos os dias, nas paradas do caminho, na 
garagem principal ou no meio do trajeto. 

Também moramos perto e até saímos de 

ferias juntos, afirma Duardson, "Eu gosto 
muito -do meu trabalho e do contato com 

meus colegas. É um privilégio trabalhar 

com o que jaz bem pra gente”. completa 
Demerson (D5.) sm 

Foto: Dlvulgação EMTU 

to e até mesmo regularização. Mas, para 

evitar dores de cabeça o CEO da Rede 

Bom Valor, Ronaldo Santoro, acredita no 

uso da tecnologia a fim de garantir mais 
confiança, segurança e transparência nas 

transações online, 

LIVRO DIGITAL 

De acordo com o executivo, a base de to- 

dos os produtos e serviços da Bom Valor é 
o Blockchain. Basicamente, uma espécie de 

Ivro digital onde todos os registros e tran- 

sações ficam gravados desde a sua origem, 

Ou seja, é uma forma de controle 

das informações que funciona como um 

registro público em cartório. “Trata-se 
de uma tecnologia nunca corrompida, 

os dados são confiáveis, seguros, trans 

parentes e imutáveis e as informações 

de qualquer natureza não se perdem, 

assegura Santoro, =3n 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio 



VEL busca 

se tornar um 

smart campus 
O programa, desenvolvido 

Acesse 

Compartilhe 

Marque os 

amigos 

pela Universidade Estadual 

de Londrina, aplica conceitos 

de cidades inteligentes 

para otimizar recursos 

O projeto 

estã sendo 

gestado pelo 

Centro de 

Tecnologia 
e Urbanismo 

da UEL 

m estudo muito Interessante está sendo 

cesernvolado na Unmersidade Estadual 

de Londrina (UEL), Denominado “Explo- 

de projeto no smart rando metodologias 

Campus UEL: à implementação de um labo 

patóno vio, ntormacional e giro (e desen- 

volvido pelo Centro de Jecrologia e Ulrba- 

[O TU, ele tem como objetivo tomar ruSITO 

d universidade Darafidaeghãe. er um rmodelo 

de smart oity para cnar e colocar em prática 

Pivias sOlLIÇÕES para O Mme Urano, 

Era 
Instrtuído em dezembro de 207 

jeto foi, mecialmente, instalado no prédio da 

CTTU, que terd um modeloadêntco ao do 

edificio construido pelo processo conheci 

do como BIM (ou modelagem de inforrma 

ções da construção), OQ primeiro passo do 

ESTUDO, EM vidas de dDPO raça pe O LHS E- 

lho Nacional de Desenvovimento Cientfi 

co (CNPo) utilizara essa inteligência virtual 

para monitorar ventilação das salas de aula 

temperatura do ambiente. umidade e ni 

seis de dióxido de carbono (CO À 
pa ri do oiro e] Ph ra a PA e ro E 

+ EST q Usa, Lalnmberm, melrierar d 

o) 7 
falêagmoa cm dl a cal à | Pd es da pd e Ciência energética da universidade e, 

= 
td UP Consumo de ms 4 Arca amcia n 

COMO CONSEQUEncdia, Nes 

energia no local, Para 150: um dos planos é 

usar a dimerzação de lâmpadas. Ou seja 

em ambientes com maior duminação naty 
de ral diminuir a imtensdade da luz emitida é 

ds, ECONOMIA” ENCrEIa elétrica. 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio. 

As primeiras EXperências COM projetos 

-— — pm. ei am Ei mir ri pe Rd é e 

similares foram apelidadas Ce smart campus 

sem unmversdades na França 

erra No Brasl, à ideia de aplica 

o conceito de cidades inteligentes em uni 

versidades começou, em 2015; na Faculdade 

de Sorocaba (Facens), nas universidades fe 

derais do Fara (UFPA) e do Rio Grande do 

Norte (UFRN e na Unmversidade Estadual 

de Campinas (Uricampi. 

desse estudo & Uma-das principais frentes 

o concerto de cidade sensível, que busca pre- 

parar à população para utilizar a tecmblogia 

de modo que 05 processos sejam automat 

Za os E exIsta Um COMmato Mais pt AMO COM 

a inteligência artificial "E de suma importância 
md Rene PURE AE EA nam PS a e jehe a PR SEA a aproimação das universidades da aplicação 

Edo estudo de cidades Inteligentes wa 

Paula Fara, CEO da INecta é idealzadora do 

Connected Smart Crties & Mobility "Ia Un 

camp porexemplo, foi estudada a quartdade 

sara em cada horário com De ONIDuUE Ne m rÊ 

base no montoramento feto pela imteligên 

cia artificial, Esse tips "de solução, estudada em 

pequena escala, serve como mpdelo para 
iii Ea = ee fi cura rs ri 3 a 
QUE 650 PoSSad Ser IM plena! taco EM MEN 

coalidades acrescenta Paula Faria 

Úema está no contesto dó Connected 
[mm pede do riram O fá aa | Si | Do ars jr im É espa pt Smart Cries & Mobilrty 2022,a ser realzado 

fais, ACESS EVENTO, 

3n 

hm ta er outubro, Para saber 

connectedsmarteities.com.br. 

Tudo sobre o seu próximo zero você encontra no Zerão. 

Mais de 170 automoveis do mercado: 

fichas técnicas, resenhas, fotos e preços 
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Simulando 
um futuro 

* e 

proximo 

Uma verdadeira revolução val 

acontecer na Stock Car Pro 

Series, muito além do asfalto 

POR ALAN MAGALHÃES 

FOTO: MARCUS CICARELLO 
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EM Agora, osite *, 

Pionei * doEstadão 
Pioneira no e-sports : tranisrivite, do . 

A Nissan é uma das montadoras que mais : vivo, todas as ; 

cedo focou no automobilismo virtual. * etapas daStock 
Com times profissionais que disputam “. Car ProSeries! * 

campeonatos de e-sports, a marca japonesa E . 
= 
“ea ae" 

a = 
opnqguno” chegou a promover pilotos virtuais ao 

cockpit de seus carros oficiais de competição, já que 

a riqueza de detalhes alcançada nos simuladores faz com 

que as sensações sejam muito próximas da realidade. 

Com o advento da inteligência artificial, as diferenças, 

praticamente, não existem. 

A Stock Car vai apostar pesado no e-sports e, com 

isso, pretende expandir globalmente sua base de fãs, que 

acabam consumindo o evento e integrando seus parceiros. 

O 2022 da Stock Car promete muito, não só pela 
volta do público às arquibancadas mas por novas ações, 

novos formatos de corrida que vêm por aí e até, quem 

sabe!, uma terceira montadora, que poderia se juntar à 
Chevrolet e à Toyota em 2023, Não há confirmação da 

montadora ou se acontecerá, mas lembramos que 23, em 

japonês, se pronuncia: “ni-san”. 

Compartilhe 

Marque os 

amigos 

a 

Time oficial de e-sports da Nissan em ação. Das telas para as pistas 

SÃO PAULO 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

Real ou virtual? À semelhança entre os dois mundos nunca foi tão impressionante 

E ci
 não val Se resumir 

apenas a 30 carros largando e 

competindo para ver quem chega em 

primeiro, Muita coisa está sendo plane- 
jada eo fã é a estrela disso tudo” As 

palavras ditas por Fernando Julianelh, 

CEO da Stock Car Pro Series, não têm 
nada de adivinhação ou simples desejo 

de que algo aconteça. Elas sintetizam O 

intenso trabalho que o grupo Vicar, que 

promove e organiza a Stock Car, já está 

fazendo com vistas ao futuro, não ape- 

nas da categoria, mas do engajamento 

que ela pôde proporcionar. "A disper- 

são da atenção é enorme, hoje em dia, 

Portanto, ou você Engaja Seu CONSH- 

midor ou ele escapa entre os dedos , 

completa o ex-piloto e publicitário, com 

vasta experiência no mercado automo- 

tivô e com passagens pelas malbres 

agências de publicidade do Pais. 

Os sinais são claros; a Conectivida- 

de e as inúmeras opções de informação 

e entretenimento que ela proporciona 

moldararr uma profunda transformação 

na forma de consumir automobilismo, A 

integração do esporte real, como conhe- 

cemos, de carros queimando gasolina e 

pneus sobre o asfalto às plataformas di- 

gitais, é um caminho sem volta: E quem 

atestou essa nova realidade foi ninguém 

menos que a conservadora Federação Ir 

ternacional do Automóvel (FIA), que rege 

o automobilismo no mundo todo, quando 

cnou o FIA Motorsport Games, que val 

para a segunda edição. 

Até poderiamos dizer que é a terceira, 

pois O concerto nasceu em ZU 18, quando 

for disputado, no Bahrein, a GT Natrons 

Cup, capitaneada pelo SRO Motorsport 

Group, maior promotor de corridas de 

CT no mundo-O sucesso foi a senha 

para a FIA abraçar à ideia e se juntar à 

RO nó lançamento da primeira edição 

da FIA Nations Cup. em 2012. na itália, 

Lembrando uma miniólimpiada, a disputa 

multidisciplinar juntou competições de 

CT, Fórmula 4, carros de turismo, drif- 

ting, Kort, stalom e automobilismo digital, 

disputadas por equipes que detenderam 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio. 

Produzido por 

ESTADÃO 
BLUE STUDIO 

seus paises. O sucesso foi tamanho. que a 
próxima -edição, que acontecera na Fran- 

ca em 2022 subirá de É para las disc 

plinas que ocorrerão no circuito de Paul 

Ricard e na cidade de Marselha. 

As disciplinas anteriores permanecem, 

E tudo isso com suas versões digitais ro- 

dando nas platalorrmas de e-spoórts. 

DO CONSOLE AO COCKPIT 

Lima das proneiras na integração entre 

automobilismo digital e real fora Nismo, 

divisão esportwa da montadora japonesa 

Nissan, por meio do programa (GT Aca- 

demy em parceria com a Playstationf?, no 

qual jogadores de videogame disputavam 

à chance de correr em carros e corndas 

de verdade, Isso hã mais-de uma década! E 

o Brasil tem um campeão mundial de e-s- 

ports.o mineiro Igor Fraga, cujo desempe- 

nho virtual lhe valeu um patrocínio para 

correr no mundo real, em que se Sa grits 

campeão da Toyota Racing Seres, na Nova 

delândia. Na disputa final da primeira FIA, 

ST Nations Cup. em Mônaco, Fraga re- 

cebeu o troféu de campeão de ninguém 

menos que Lemis Hamiton, em 2018, 

Por aqui, a Stock Car não apenas 

trabalha em ritmô acelerado rumo ao 

E-SDOrTs, COMO projeta Cs próximos Eras- 

sos em direção a um mercado gigantesco. 

que engaja e renova a base de fãs. "Assi 

namos com a Racing, maior plataforma 

de simuladores de corrida do mundo. A 
cosa é tão real que tivemos que enviar 

dados de telemetria dos carros, texturas, 

layouts, desenhos de engenharia e espe- 

cificações técnicas para que a experiên 

cia do jogador seja mais próxima possível 

da realidade, Serão 22 pinturas à escolha 

dos jogadores”, informa Julanelh 

Depois de prontos, 05 carros virtuais se- 

rão certificados pelos pilotos Rubens Barm- 

chelio e Tony Kanaan, que farão os acertos 

finais. “Chegaremos ao dia em que os pi- 

totos wrtuais serão convidados a acompa- 

nhar um final de semana nos boxes de uma 

etapa da Stock Car, participando, de verda- 

de, desses dois mundos”, complementa o 

=3mn CEO da Stock Car 

Foto: Divulgação 



Faltam apenas duas etapas para conhecermos o campeão de 2021! 

Além da prova que acontecerá 
no dia 21 de novembro, em Santa Cruz do Sul / RS, 

a Stock Car anuncia para o dia 12 de dezembro 
a Super Final BRB*, em Interlagos / SP. 

e. “ar, 

= a it à F 

ar TT o fmarraas ' 
= mn Ea 

[2 Se: ÍBIÇO. com! A VÊ 

A transmissão das 2 etapas será ao vivo pela Band, Sportv2 e TV Estadão. 
Saiba mais no Instagram (G)stock. car, Facebook (Ostockcaroficial, YouTube (Dstockcarchannel ou site stockproseries.com.br 

Tronsmissão 00 vivo Montodoros Potrocinios Media Portner 

: ce» TiTs anái Ef = garoo E ta nani LA EM & sobilicia 
ENSINA? IVMESTADÃO fere; sãos odio» Fam EiBRB Claro- O motorola >. NEWON  Transzero idade 

*A Super Final BRB Stock Cor Pro Series e o evento com mais 4 cotegorios ocontecerão em Interlogos / SP, no dio 12 de dezembro de 2021. 
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MTB ou bike 
de estrada 
para curtir 

o feriado 
Uma encara terrenos 

irregulares como estradas de 

terra batida, trilhas, areia da 

prala e montanhas. Já a outra 

enfrenta o calor do asfalto no 

plano ou nas subidas 

POR JOSÉ GUILHERME 

TAVEIRA, DA SEMEXE 

Capacete Cannondale Intake 

Preço: R$ 449, em até |2. x de RE 39,78 

Condição: novo 

Madalidades: estrada e MTB 

Ano: 202] | Tamanho: XL 

Ventilação: [3 entradas dear 

qrntlomas 
ne a 

et Parasaber+ 
“ sobre estas e outras *s 

bikes, acesse O guia no 
portal Mobilidade: 

Conan na” 

Cannodale 

CAAD 13 

Preço: 

RE 14.595, em 

até [2 x de 

R$ 1,292,88 
Condição: nova 

Modalidade: 

estrada 

Ano 202] 

Tamanho: 51 

Peso: 9.20 kg 

SÃO PAULO 10 DE NOVEMBRO DE 2021 

Audax 

ADX 300 

Preço: R$ b289, 

em até |txde 

RE 556,97 

Condição: nova 

Modalidade: MTE 

Ano: 202] 

Támanho: 17” 

Peso: | 3,50 kg 

Scott Scale 980 

Dark Grey 

Preço RE 10994, 

ematé |? x de 

RE 7407 

Condição: nova 

Modalidade: MTE 

Ano 202 | 

Tarmarho: L 

Peso: 13.20 kg 

bicicleta é um meio de transporte 

superversatil =) cada vez Mais, Em 

mos pessoas colocando as magrelas no 

seu deslocamento diário em grandes ci- 

dades. O alto preço dos combustíveis é 

um fator que está levando muitos moto- 
ristas a se tornarem ciclistas, mesmo que 

seja algo ocasional. 

Mas e na hora do lazer você é do time 

da mountain bike ou dos estradeiros! 

Confira, a seguir, as principais caracteristi- 

cas das duas modalidades. 

MOUNTAIN BIKE 

Elas são ideais para estar nas trilhas e 

estradas de terra, subir-e descer mon- 

tanhas, passeios pela praia, na estradinha 

perto do sítio ou até mesmo para um 

rolê pelas ciclovias ou pelas esburacadas 

ruas das grandes metrópoles brasileiras, 

Em geral, são mais pesadas do que as 
bikes de estrada, cujo peso pode variar 

entre 7? e |O quilos, Uma MTB de alta 

performance pode pesar cerca 8, Mode- 

los de entrada, com componentes mais 

simples, atingem ate |& quilos. 

Principais caracteristicas 

* Rodas de aro de 26, 27,5 e 29 polepa- 

das. Hoje em dia, o tamanho mais dese- 

ado por ciclistas de MTB são as rodas 

de aro de 29 polegadas. Uma roda maior 

é mais rápida, tem maior arranque, mais 

estabilidade, melhor tração. 

* Pneus largos e com cravos estabilidade 

Este material é produzido pelo Estadão Blue Studio, 

Produzido por 

ESTADÃO 
BLUE STUDIO 

Sense Versa 

Comp 

Preço: R$ 6,990, em 

até Ii x de 

RE 61904 

Condição: nova 

Mogalidade: gravel 

dr POA | 

Tarmanho; 52 

Peso: | LA kg 

e resistência (de |,8” a 2,6 polegadas ou 

de 4,50 cm a 8,60 em). 

* Suspensão no garfo (hardtail) ou no 

quadro e no garfo (full suspension) O di- 

ferencial da full suspension é que essemo- 

delo possui suspensão também no qua- 

dro, usualmente no tubo do selim, Com 

o amortecedor conectado-à balança tra- 

seira (chain stay), Como resultado dessa 
anatomia do quadro, essas bikes entregam 

mais estabilidade e conforto, principal- 

mente, nas descidas. Em contrapartida, as 

bikes hordtai! (suspensão apenas no garfo), 

normalmente, possuem menor custo e 

exigem menor manutenção, 

BIKES DE ESTRADA 

Você pode pedalar qualquer bicicleta 
em uma estrada pavimentada? Sim. Mas 

apenas uma verdadeira estradeira possul 

características peculiares que separam a 

rood bike de render bem mais do que 

quaisquer outras bicicletas em um estra- 

dão longinquo ou em uma estradinha em 
zigue-zague serra adentro. Gosta de ve- 

locidade e performance no asfalto! Você 

é do time das bikes de estrada, 

* Pneus mais estreitos: 700 mm x 23 mm, 

700 mm x 25 mm ou 700 mm x 28 mm. 

* Não possui suspensão no garfo (seu 

corpo vai receber as vibrações do asfalto). 

* Posição de pilotagem mais aerodinâm- 

ca para diminuir a resistência do ar em 

movimento, 

* Guidão curvo, Pei) 

Fotos: Divulgação Semexe 



ESTADÃO mf 

Er 11 ÊII 

MARCAS 
10 DE NOVEMBRO DE 2071 

r j " o 

estadaomarcasmais. com.br 

A PROFU 

+ : 

PARCERIA 

Troiano * 
Branding 

PRODUZIDO PDR 

ESTADÃO 
BLUE STUDIO 

NDA RELAÇÃO ENTRE 
MARCAS E CONSUMIDORES 

levantamento Esta- 

dão Marcas Mais é 
uma análise da rela- 

ção entre marcas e 

consumidores do ponto de vis- 

ta essencialmente perceptual 
- ou seja, trata-se de um estudo 

do nível de interesse desperta 
do pelas marcas e do envolvi: 

mento dos consumidores com 
elas. Não há relação com a po- 

sição que essas marcas ocupam 
no mercado nem com avalia- 

ções técnicas dos produtos ou 
dos serviços. 

O processo avalia a pro- 
pensão dos consumidores cm 

preservar relações que já man- 
tenham com as marcas avalia- 

das ou à inclinação para que 
venham a estabelecer relações 

Resultados consistentes ao longo 

com essas marcas. Para esta 

edição, foram realizadas 13 mil 
entrevistas online, aumento de 

10% em relação à edição ante 

rior, envolvendo representan- 

tes de diversas laixas etárias e 

das classes À, Be C em todo o 

Pais. AS entrevistas ocorreram 

no primeiro semestre do ano, 

A metodologia é utilizada 
pela TroianoBranding há 27 
anos. “Essa continuidade dos 

critérios é essencial para dar 

consistência ao processo ao 

longo do tempo”, ressalta Jai- 
me Troiano, fundador da con- 

sultoria. 

Pilares da pesquisa 
As marcas são avaliadas com 

base na combinação matemá 

bh 

tica de três pilares atemporais: 

o nivel de conhecimento da 
marca, o padrão de preferência 

que os consumidores demons: 
tram ao optar pela marca c o 

nivel de associação da marca à 

atributos-chave da categoria de 
negócios à qual ela pertence. 

Cada um desses pilares é 

destrinchado em alguns indi 

cadores: 

O nível de conhecimento da 
marca vai além da avaliação da 

notoriedade ou da presença na 
mente dos consumidores, as- 

pectos essencialmente ligados 
aos esforços de comunicação. 

A proposta é construir uma 
avaliação mais abrangente da 

relação das marcas com o mer: 
cado, baseada em top of mind, 

do tempo 

conhecimento espontâneo e 

conhecimento total da marca. 

O padrão de preferência 

que as pessoas demonstram ao 

adquirir a marca é analisado 

com base em três indicadores: 

primeira preferência, segunda 

preferência e grau de rejeição 

que a marca evoca. 

A associação com atributos 
“chave da categoria de negócios 

leva em cônta nove indicadores 

para cada uma das 31 catego- 
rias estudadas. Manteve-se à 

categoria especial relacionada 

à pandemia da covid-19, cria: 
da no ano passado. Trata-se de 

identificar e reconhecer marcas 

que facilitaram a vida das pes 
soas durante a crise, com base 

nos critérios valorizados pelos 

entrevistados, a exemplo da agi- 

lidade para a concessão de em- 
préstimos ou na realização de 

vendas e entregas online. 
A TroianoBranding é res- 

ponsável pelo planejamento 
e supervisão do Estadão Mar- 
cas Mais - o campo online da 
pesquisa foi conduzido pela 

Netqueste O processamento 
estatístico ficou a cargo da 

Elementos Pesquisa. Os dados 
publicados pelo Estadão re- 
presentam uma parcela dos 
resultados do estudo, a partir 

dos setores de negócios esco- 
lhidos pelo jornal e de até 15 

marcas selecionadas em cada 
setor. Outros dados podem ser 

contratados diretamente da 
TroianoBrandinp. 
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o final de outubro, o 
Facebook anunciou 
que mudaria sua mar- 

ca corporativa para 
Meta, Com isso, o conglome- 

rado liderado por Mark Zu- 
ckerberg deixa de ter o mesmo 

nome da maior rede social do 
planeta. O Facebook passa a ser 

apenas uma das marcas da hol- 
ding, assim como Instagram, 

WhatsApp e Messenger, entre 

varias outras. 

Zuckerberg justificou a mu- 
dança como uma preparação 

para o futuro = 0 novo nome 
é uma referência ao conceito 

de metaverso, que ampliará a 
fusão entre o real e o virtual. 
Projeta-se que, praças do aper- 
feiçoamento e à disseminação 
de tecnologias como realidade 

virtual e realidade aumentada, 
será possivel ter a sensação de 
compartilhar um mesmo espa- 
ço com pessoas que estão peo- 
graficamente distantes, de tal 
forma que estar ou não fisica- 

mente presente quase não fará 

diferença. 
O mercado não absorveu 

plenamente os argumentos 

da empresa, no entanto, Parte 
dessa desconfiança se deve ao 
fato de que a estratégia de re- 

branding foi anunciada justa- 
mente num momento em que 
a corporação vem enfrentan- 

do várias denúncias denún- 

cias decorrentes da série de 
reportagens The Facebook Pa- 
pers, iniciativa colaborativa de 
grandes veículos da imprensa 
dos Estados Unidos. 

A principal fonte das de: 
núncias são os documentos 
recolhidos e encaminhados ao 
Congresso pela ex-funcionária 

Frances Haugen, que compro- 

variam ações como a utiliza- 

ção de robôs para conduzir a 
opinião pública e passividade 

diante da comprovação das 
consequências tóxicas das re- 

des sociais para os usuários, À 
marca Facebook já acumulava 
um grande desgaste decorren- 
te de outras polémicas, como 

os testes de personalidade de 
usuários que permitiram à 

consultoria de marketing po- 
lítico Cambridge Analytica 

influenciar as decisões de voto 
nas eleições presidenciais dos 
Estados Unidos, 

Efeitos discutíveis 
“E o truque mais velho da 

cartilha do branding - em crise 
extrema, mude o nome”, escre- 

veu o jornalista Pedro Doria, 

colunista do Estadão, ão sin- 

tetizar como o mercado rece- 
beu o anúncio do rebranding 
do Facebook, Para Doria, por 
mais que o conceito de meta- 

verso seja fascinante, ele ainda 

não existe nem estã próximo 

de existir. Assim, o Facebook 
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Facebook recorre 
ao rebranding 
Nome Meta alivia a carga negativa que vem sendo 
associada à maior rede social do mundo 

anunciou a mudança sem a 
perspectiva real de que qual 

quer um dos seus produtos 
ofereça, nos próximos anos, 
algo similar ao que o metaver- 
so realmente promete. “Uma 
das cinco maiores companhias 
americanas de tecnologia vai 
fingir que está num negócio 

quando, em verdade, tem por 
clientes quase metade da hu- 
manidade em outro ramo. 

Para Rosângela Florczak, 
professora da Escola Superior 

de Propaganda e Marketing 
(ESPM) e consultora de repu- 
tação, só o tempo determinará 

com clareza as motivações e Os 
efeitos da mudança anunciada. 
“Trocas de nome nada signifi- 
cam quando não vêm acompa 
nhadas de mudanças na cultu- 
ra e na forma de agir de uma 
empresa. Senão é apenas um 
paliativo, um remédio que cau- 

sa alívio temporário nos sinto- 
mas, sem curar a doença”, ela 

descreve. 
A especialista lembra que 

o Brasil teve vários exemplos 
recentes de organizações que 
trocaram de nome na tentativa 
de “apagar o passado” e iniciar 
uma nova fase = “dar um reset 
na vida da organização”, como 
ela define. Foi o caso de muitas 

das empreiteiras envolvidas 
nas denúncias da Operação 

Lava Jato. À OAS Leve O nome 
trocado para Metha (curiosa- 
mente, escolha semelhante à 
do Facebook) e à holding Ode- 

brecht agora é NovoNor, de- 
pois que cada uma das subsidi- 

árias também ganhou um novo 
nome: à Odebrecht Engenha- 

ra e Construção passou a Ser 

chamada pelas iniciais OEC, à 
Odebrecht Agroindustrial vi- 
rou Atvos, a Odebrecht Óleo e 
Gás foi rebatizada de Ocyan e a 
Odebrecht Realizações Imobi- 
liárias é a OR, 

“Essas trocas de nome im- 

pulsionadas por grandes crises 
reputacionais têm efeito discu- 
tivel”, avalia Florczak. “Durante 
anos, qualquer referência às 

novas denominações certa- 

mente virá acompanhada de 
uma explicação lembrando os 
antigos nomes. E qualquer pes 

quisa na internet sobre os anti- 
gos nomes revelara o passado 
dessas empresas.” 



Revitalização das marcas 
é processo permanente 
Revisar e atualizar os conceitos de 

branding são atividades rotineiras 

mbora muitos proces 

sos de rebranding sejam 
motivados por momen- 

tos de crise, há ocasiões 
EM Que ajustes nos nomes ou 

na identidade visual ocorrem 
pela simples necessidade de 

modernização e adaptação aos 

novos tempos. Essa demanda, 

que vem se tornando cada vez 
mais acelerada, deve fazer par- 

te da rotina das empresas, ava- 
liam os especialistas. 

“Vivemos hoje um outro 

grau de envolvimento da so- 
ciedade com as marcas, em 
comparação ao que ocorria 

no ambiente analógico. Isso 
certamente pede uma atenção 
maior às necessidades de atu- 
alização”, lembra Rosângela 
Florezak, professora da Esco- 
la Superior de Propaganda e 

Marketing (ESPM) e consulto 
ra de reputação. 

AD mesmo tempo, não se 

deve agir por impulso. “Ás 
vezes chega uma nova gestão 
na empresa querendo mudar 
tudo. É preciso ter extremo 
cuidado com esse tipo de de- 
cisão”, adverte Jaime Troiano, 
fundador da TroianoBran: 
ding, parceira do Estadão no 
Marcas Mais. 

Troianodiz queo ideal é que 
as mudanças na identidade vi- 

sual sejam sutis, ainda que a 
soma desses ajustes periôdi- 

cos faça uma grande diferen 
ça ao longo do tempo. “Basta 
ver a evolução de uma marca 

como a da cerveja Brahma, 
por exemplo. Nunca houve 

um rompimento que causasse 

estranheza aos consumidores, 

mas as mudanças acumuladas 
são significativas.” 

Marca é sintese 
Quanto às mudanças de 

nome, ainda mais delicadas, 

é importante que sejam feitas 

sob justificativas concretas 

e. sempre que possivel, sem 

causar grandes rompimentos. 

Uma das razões para proces 

sos de rebranding nas últimas 
décadas tem sido a necessida- 

de de facilitar a compreensão 

e pronúncia das marcas ao 
redor do planeta. Assim ocor- 

reu, por exemplo, com a tfoca 

do tradicional nome Compa- 

nhia Vale do Rio Doce = que à 
mineradora carregava desde a 
fundação, em 1942 - pela ver 
são simplificada Vale, ou com 

a substituição de Gessy Lever 
por Unilever. 

Outra motivação frequen 

te são elemérides marcantes. 
O rebranding surge, nesse 
cenário, como parte das cele 
brações e, ao mesmo tempo, 
como simbolo da confiança 

da empresa no futuro. Foi 
O que ocorreu em fevereiro 
deste ano com a Metalúrgica 
Tuper, sediada em São Bento 
do Sul (SC), ao completar 50 
anos, O logotipo passou por 

modernização, mas cada ajus 

ve realizado teve uma justifi- 
cativa, comunicada ao merca 
do caos 2 mil funcionários. 

O formato retangular foi 
substituido pelo quadrado, 

mais adequado ao ambiente 

digital. A cor, vermelha, ga 
nhou um tom ligeiramente 
mais encorpado, passando a 
ideia de solidez. As letras re 

ceberam contornos sinuosos, 
transmitindo conceitos de 
inovação e dinamismo, O bra- 
co esquerdo do “T”, que “saia” 

do logotipo, teve essa caracte- 
ristica mantida, como reforço 

à ideia de continuidade. 
“São ajustes alinhados à 

evolução da empresa c a tudo 

aquilo que projetamos para 

ela nas próximas décadas”, 
diz o CEO, Frank Bollmann. 
Ele conta que 0 processo de 

rebranding incluiu várias ou- 
tras frentes além do logotipo, 
como um amplo trabalho in 
terno para sintetizar cem uma 

frase o propósito da compa 

nhia, definido como “Inspi- 
rar pessoas a criar soluções 

surpreendentes”. “Quem sim- 
plesmente olha o logotipo ou 
lê o propósito não imagina o 
quanto há de reflexão por trás 
disso”, conclui Bollmann, 

! 
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ste É O sétimo ano em 
que realizamos o Mar- 
cas Mais para O Esta- 
dão. Ao longo desse 

periodo, auditamos centenas 
de marcas, em dezenas de se- 
tores de negócios. Como já in- 
diquei em edições anteriores, 
hã [lutuação c consistência na 
performance delas. Mas a con- 
sistência sempre me impres- 
stonou mais do que qualquer 
outra coisa, quando olho para 
os resultados. 

Tudo se passa como se no 
pódio dessa “olimpiada” o mer 
cado que consultamos, e olha 
que foram milhares de pessoas, 
identificasse frequentemente 

as mesmas marcas. Com algu- 
mas posições trocadas, embora 
sendo as mesmas. Lógico que 

não posso ignorar a chegada 
de alguns novos integrantes 
nessas posições de liderança. 
Porém, a permanência dos 
mesmos plavers nas melhores 

Jaime Troiano 
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A “olimpiada” 
das marcas 

Resultados de mais uma edição impressionam muito pela consistência 

posições me lembra muito O 
quadro de medalhas em olim- 
piadas, como essa que acabou 
em Tóquio, comparado ao das 
anteriores recentes. 
Como os resultados não 

acontecem por acaso, nem nas 
olimpiadas nem no Marcas 
Mais, há algumas razões para 0 
cenário ser esse. 

Treino, treino, treino! Às 
marcas do pódio não estão lá 
à toa. À conquista, que reflete 
o grau de admiração, respeito e 
envolvimento que os consumi- 
dores têm por elas, não caiu do 
céu. É fruto de continuo esfor- 
ço e investimento, e mais ainda 
nestes momentos turbulentos 
e delicados dos últimos dois 
anos. São marcas que obede- 
ceram à receita da Sherazade, 
queo livro As Mil e Uma Noites 
descreve como alguém sempre 

tendo uma história nova para 
contar, dia após dia. Durante a 
pandemia c essa prisão domici- 

liar que ela nos impós, as mar- 
cas que não se calaram estão 
destinadas a performar bem 
por muitas c muitas noites. 

Paixão pelo que faz! Alguém 
imagina que só dedicação é 
muito treino são suficientes 
para nadar 10 km no mar e 
chegar à frente das outras con- 
correntes, como fez a nossa 
incrivel nadadora Ana Marcela 
Cunha? Ou dominar as ondas e 
dançar com elas, como fazem 
Ítalo e Medina? Ou ainda os 
malabarismos que faz a fadi- 
nha Rayssa em cima do skate? 
Hã algo a mais nas marcas que 
fazem bem à que fazem, como 
é o caso desses atletas. Uma 
confessada vocação e amor 
pelo que gostam de fazer. O que 
inspira os treinos e suaviza O 
cnorme esforço de superação. 

Os grandes ganhadores 
transpiram humildade. Ou- 
cam e vejam com atenção as 

entrevistas após a vitória. São 

carregadas de uma autênti- 
ca surpresa, na maior parte 

das vezes, de um clima quase 
de estado de graça, mesmo se 
acreditasse a priori na vitória. 
Pois bem, as marcas no pódio 

do Marcas Mais não me lem- 
bram, nem de longe, da perso- 
nalidade do Alberto Roberto, 
o personagem icônico criado 
pelo genial Chico Anysio, co 
cego narcisismo que ele repre- 
sentava. Às marcas que ganha- 
ram “medalhas” neste estudo 
sabem o quanto clas são amea- 
cadas todo o tempo por ferozes 
concorrentes, por empresas 
que amariam trocar de posi- 
ção com elas. Bastaria que clas 
ignorassem que há adversários 
lutando pela mesma coisa. 

Algo que essa que essa Olim- 
piada me ensinou, ou melhor, 
que me mostrou mais uma vez, 

é a equipe de apoio por trás do 
atleta. O momento de pular 
na piscina, entrar na pista, pi- 
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sar no tatame, encarar a raia... 
é extremamente solitário, As 
marcas escapam das mãos das 
empresas e enfrentam solitaria- 
mente o olhar, a avaliação dos 
clientes e consumidores. Numa 
loja, num supermercado, na 
olimpiadas elas estão sozinhas 
diante do olhar perscrutador 
de um potencial comprador. Já 
acompanhei clientes em pon- 
tos de venda. Eles observando 
o momento mágico da escolha, 
os olhares que comparam a al- 
ternativas possiveis, torcendo, 
suando de tensão, Ufa! Esco- 
lheram à minha marca, como 
se ela tivesse batido na borda 
da piscina antes das outras. À 
equipe que organizou, plane 
jou, acompanhou a preparação 

dessa marca-atleta se abraça, al- 
guns choram de emoção. 

Acho que as marcas que ocu- 

pam o pódio no Marcas Mais 
sabem que tudo isso não é ape- 
nas uma metáfora ingênua! 
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Mais uma história 
para a gente 
sentir orgulho. 
Obrigado por fazer do Posto Ipiranga o primeiro 

lugar na categoria combustível no Marcas Mais 

do Estadão pela segunda vez consecutiva. 

CONHEÇA 

AS HISTÓRIAS 

DA NOSSA 

CAMPANHA | 
1 ipiranga 
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ATACAREJO 

Lojas 

Assal 

Makro 
Lojas: 24 

Preços À rm e 
ações regionais 
Atacarejo se mostrou essencial para o abastecimento na crise 

setor de atacarejo vinha 
num crescimento cons- 

tante nos últimos anos 

por uma questão de 
economia e praticidade. Quan- 
do a crise sanitária modificou 
o comportamento do consu- 
midor, que passou a reduzir a 
frequência das idas aos super- 

mercados e optou por fazer 
estoques maiores de itens es- 
senciais, o modelo se fortaleceu 

ainda mais. Agora, as principais 
empresas do segmento apostam 

não só no pilar dos preços bai 

xos (15% a 20% inferiores aos 

praticados no varejo tradício 

nal), mas também em estraté- 
gias de fidelização regionaliza- 
da, em programas de benefícios 
e em espaços mais acolhedores. 

O Atacadão, primeiro colo- 
cado da categoria no ranking 
de São Paulo do Estadão Mar- 
cas Mais, é à maior rede do 

Pais, com 265 lojas até junho de 
2021. Para o CEO da rede, Mar: 
co Oliveira, esse modelo mais 
econômico de compras ganhou 
um caráter essencial durante a 

pandemia. “Estamos ajudando 

os consumidores c os pequenos 
negócios. O formato ajudou as 

pessoas, principalmente aque- 

las em situação mais vulnerá- 
vel, que perderam suas rendas 
é começaram a empreender 
fazendo bolos, doces, entre ou- 
tros itens para vender, No ataca- 

rejo, estas pessoas conseguiram 

comprar produtos mais baratos 
para essa retomada”, explica. 

Manter esses clientes satistei- 

tos e adotar ferramentas de fi 
delização são um desafio e uma 
busca constante na rede, que 
pertence ao Grupo Carrefour. 
Uma das estratégias é Investir 
na omnicanalidade. “Atual 

mente, contamos com mais de 

300 sellers parceiros e cerca de 

Números do setor 

Faturamento 2020 

R$ 185,5 bilhões (aproximado! 

1,5 mil 
Empregos diretos 

250 mil 
Fonte: Abras Supertaper) Nbghuen e Alzaas 

Atacadão 
Lojas: 265 (inclui 31 atacados de entrega) 
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Receita (jan/set/21k R$ 42,2 bilhões (+9,2x) 

Lojas: 194 (até setembro/21) 

Receita (jan/set): R$ 30,3 bilhões (+201%) 

Receita: não divulga 

50 mil produtos, e chegamos a 
aproximadamente 5 mil cida- 
des a partir dos nossos 31 ataca- 
dos de entrega”, lista Oliveira. 

Ele também cita o site foca- 
do no B2B e as parcerias com 

os aplicativos Rappi e Corner: 
shop, que possibilitam maior 
experiência digital nas lojas. 
A operação, presente em 120 
lojas de 60 cidades, conta com 
uma equipe de shoppers de- 

dicados a atender em tempo 
real aôos pedidos que chegam 

pelos aplicativos. 

Outra maneira de fidelizar 
o cliente, segundo o executivo, 
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é por meio do Cartão Ataca: 

dão, que oferece um programa 
de benefícios com descontos 

exclusivos. 
O Atacadão se aproveita bem 

de sua capilaridade para ofere: 
cer aos clientes uma variedade 

de produtos regionais. “Além 
de valorizarmos a cultura € 

hábitos de alimentação locais, 
damos oportunidades para 

que produtores e fornecedores 
locais cresçam e desenvolvam 

seus negócios junto com a gen- 
te”, afirma o executivo. 

As ações regionais também 

são um trunfo do Assaí Ata: 

cadista, segundo colocado no 
ranking de 2021, Segundo a 

diretora de Marketing & Ges- 
tão de Clientes da rede, Marly 

Yamamoto, O Assaí tem como 

um de seus principais obje- 

tivos estar conectado com as 

populações de cada localida- 
de de suas lojas. 

“Para isso, atribuimos mais 

autonomia às equipes re- 

gionais, incluindo o time de 

marketing e operações, para 

que cada loja do Assai possa re 
Hletir de maneira única as suas 
cidades e Estados” explica. Isso 
inclui a valorização das datas 
sazonais mais importantes 

para cada praça, como a festa 
de São joão e o Dia do Nordes 

tino, na Região Nordeste, e até 
ativações voltadas ao Cirio de 
Nazaré, na Região Norte. 

As promoções também con- 

tribuem para a construção da 
marca. Marly Yamamoto afirma 
que a campanha de aniversário 

da rede é sempre um mômento 
muito aguardado pelos clientes 

e que gera recordes de partici- 
pação. Neste ano, ela aconte- 

ceu entre setembro e outubro 
esorteou mais de R$ 7 milhões 
em prémios. “Destaco também 

o Passai, que é nossa bandeira 

própria de cartão de crédito 
- com ele, além de vantagens 

exclusivas, O usuário já paga o 
preço de atacado no Assai levan- 

do apenas uma unidade do pro- 
duto”, conta. 

A rede também aposta em 
trazer melhorias para o am 
biente das lojas. Neste ano, lan- 
çou o Espaço do Cliente, uma 

área 100% interna que oferece 

um atendimento focado no 
acolhimento, “o que aproxima 

e facilita as interações nas re- 

des sociais e nos demais canais 
de atendimento”, 

O Makro Atacadista, tercei- 
ro no ranking, está num mo 
mento de redesenho de suas 
operações no Brasil. Vendeu 
no ano passado 29 lojas e 13 
postos de combustiveis para O 
Atacadão e decidiu concentrar 

sua operação na capital e no 
interior de São Paulo, onde ain 
da mantêm 24 unidades. Essas 
lojas vão passar por uma reno: 
vação, totalmente voltada para 

uma operação sustentável. 
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Drogaria São Paulo 

Eleita a cia preferida e mais 

admirada pelos consumidores no 

prêmio Marcas Mais do Estadão 

pela segunda vez consecutiva. 

Mais uma realização de quem está há 

78 anos crescendo no mercado, 

aprimorando a experiência de lojas e 
canais digitais e garantindo conveniência 

e atendimento de qualidade. Temos 

orgulho também de oferecer o 
programa de relacionamento Viva Saúde, 
que proporciona aos nossos clientes 

as melhores vantagens e ofertas. 

Muito obrigada pela sua confiança. 

Bigete fo [df 

SãoPaulo 
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setor segurador teve 
de mostrar resiliên:- 

cia c capacidade de 
adaptação durante a 

pandemia. Mesmo com o ace 
lerado processo de digitaliza- 
ção das operações, houve uma 

natural elevação de sinistros & 

os setores de vida e saúde sofre- 
ram forte impacto Financeiro, 

O desafio das operadoras foi 
mostrar aos clientes que esta- 
vam presentes nos momentos 
mais dificeis. Afinal, oferecer 

proteção e segurança é 0 lema 

mais usado pelo setor. 

Esse olhar atento à jornada 
e à experiência do cliente é o 

grande alicerce da Porto Segu- 
ro, segundo o diretor executivo 

de Marketing Luiz Arruda. A 
empresa, 1º colocada do Mar: 

cas Mais nos rankings nacio- 
nal, paulista e das Regiões Sul e 
Sudeste, passou dos 1 milhões 
de clientes neste ano, “Que 

remos ser cada vez mais um 
porto seguro para o cliente cos 
corretores são os grandes par: 

ceiros nisso”, afirma. 
Com as interações e atendi- 

mentos migrando para o am 
biente digital, a Porto Seguro 
investiu em melhorias no seu 

aplicativo, que abrangeu os 

principais produtos, incluiu 
o WhatsApp no ecossistema e 

aprimorou seu portal de servi 
ços. Isso tem permitido um uso 

cada vez mais preciso dos dados 

para conhecer melhor os clien- 

tes, Segundo o diretor, “Tem 
mais base para fazer cruzamen- 
tos de relação, de como tratar 
e de como nos posicionarmos 

como empresa”, afirma, 
A Porto Seguro estã total- 

mente engajada nó móomeno 

de maior preocupação com a 

saúde da população. Para isso, 

ampliou os canais de teleme- 

dicina e tem incentivado a va- 
cinação ao olerecer descontos 

no plano Vida do Seu Jeito para 
quem comprovar ter concluido 

o ciclo vacinal contra a covid 19, 
Na Bradesco Seguros, 2º co 

locada no ranking nacional é 

lider nas Regiões Norte, Cen 
tro-Oeste é Nordeste, a base no 
relacionamento com os clien- 

tes são as relações de longo pra: 
zo, afirma o diretor de Marke- 
ting, Alexandre Nogueira da 
Silva. “As pessoas precisam des- 

sa segurança ce proteção para 

evoluir, para que suas conquis 

tas não estejam desamparadas. 
Precisamos estar no planeja: 

mento da sociedade”, explica 
Segundo Nogueira da Silva, 

a Bradesco Seguro fez muito 
uso da tecnologia entre 2020 
e 2021 para simplificar pro: 

cessos, buscar a centralidade 
nos clientes e na valorização 

da sua experiência. “A gente 

persegue a história de ouvir o 

cliente”, afirma. No segmento 

Vida, isso significou a criação 

Confiança e relações 
de longo prazo 
Seguradoras tiveram de mostrar presença e atuação em momentos dificeis 

de coberturas flexíveis e cria 
ção de contratos mais simples, 

por exemplo, E, mesmo com 
a atenção maior aos contatos 
virtuais, à empresa não quer 

perder de vista a humanização 
do atendimento, oferecendo 
opções de atendimento físico e 
hibrido no periodo. 

Relações e experiências de 

longo prazo também estão no 
DNA da SulAmérica, que ficou 
na 9º posição do ranking nacio- 
nal e da Região Sudeste, além do 
mercado de São Paulo. À com 
panhia completou 125 anos e 
ja possui clientes (chamados de 
beneficiários) e corretores que 
estão em sua base hã três ou 

quatro gerações da família. 
Patrícia Coimbra, vice-pre 

sidente de Capital Humano, 
Sustentabilidade e Marketing 
da SulAmérica, lembra que a 
pandemia chegou quando a 

empresa estava finalizando 
sua saida dos ramos de “coisas” 

(auto e residências) para focar 
em gente, “Temos como va- 

lor entregar saúde, seja física, 

emocional ou financeira”, lista. 

Para isso, a empresa tem se 
tornado cada vez mais “figital”, 
juntou a experiência adquiri 
da em décadas com as novas 

plataformas de atendimento. 
As antigas interações de teleo 

rientação, que a SulAâmérica já 

fazia, foram habilitadas pela 

ANS para se transformar em 

teleatendimento com prescri 

ção. O aplicativo da seguradora 
e o portal têm crescido muito é 
hoje 40% do atendimento é re- 
moto, segundo à executiva. 

Na Itaú Seguros, 3º colocada 

na Regiões Norte /Centro-Deste 

e no mercado de São Paulo, 
além da atenção personalizada 

que a tecnologia propícia, há 
uma preocupação clara em 
simplificar ou 'descomplicar” 

o atendimento. “Nosso objeti 

vo é falar de seguros de forma 
simples e acessivel para quem 
não é especialista no mercado, 

e não falar 'segurês. Com isso, 
mapeamos canais que tenham 

sinergia com o nósso propósi 
to, que é cuidar do momento de 
vida dos nossos clientes e do que 

mais importa para eles”, afirma 

o diretor de Seguros do Itaú 
Unibanco, Eduardo Domeque. 

SEGUROS 
Faturamento 2020 

R$ 274 bilhões (.05%) 
Faturamento 2027 (ate agosto) 

R$ 198,8 (147%) 
“Não inclui saisde e DPVAI 

Fonbe: Chora 

SAÚDE COMPLEMENTAR (2020) 
Faturamento 

R$ 223,4 bilhões (47%) 
Fonte: ANS 

PORTO SEGURO 
Receita (2020) 

R$ 19,9 bilhões 
Lucro Liquido (2020) 

R$ 17 bilhão 
Clientes 

11,3 milhões (2021) 
Funcionários (2021) 

8, mil 

Corretores independentes (2021) 

34,9 mil 
Atendimentos por ano (2020) 

milhões 
Atendimentos digitais (2020) 

24 milhões 

40% dos acionamentos de serviços 
para carros e residências por WhatsApp 
(2021) 

. Ed 

1,5 milhão ge serviços em 
residências por ano (2020) 

2,8 milhões se socorros 
atendidos por guinchos por ano (2020) 

SULAMÉRICA 
Receita 
R$ 20 bilhões (2020) 
Receita 2071 (atê junho) 
R$ 10,4 bilhões (+7% ante junho/20) 

36 mil corretores independentes 

Número de beneficiados (até junho /21) 
Saúde: 2,4 milhões 
Odonto: 1,8 milhão 

BRADESCO SEGUROS 

Faturamento (2020) 
R$ 737 bilhões (-5,3%) 

Lucro Liquido 
R$ 51 bilhões (31,3%) 

O aplicativo da Bradesco Seguros atingju 
63 milhões de downloads em dezembro 

ITAÍ) SEGUROS 
Receita (1º semestre 2021) 

R$ 37 bilhões (=1,45%) 
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Novos conceitos den morar 
Construtoras 
entendem que 
clientes querem 
mais espaços de 
convivência 

j 

+ 7 

setor de construtoras 

tem passado por for- 
tes cmoções desde o 

início da pandemia. 

A crise sanitária chegou num 

momento em que a taxa de ju- 
ros básica estava em seus me 

nores patamares históricos, 
mas também foi um periodo 

de queda acentuada da renda 
da população e de maior de 
semprego. Para completar, ao 

Go ve o 
dpi 

mesmo tempo que o espaço 

das casas foi revalorizado, as 
restrições de circulação afe- 
taram todo o ecossistema do 

setor, dos canteiros de obras, 

passando pelos estandes de 
vendas, bancos e até cartórios. 

Estar próximo ao cliente ga- 
nhou outros significados. 

A MRY, que lidera o ranking 
nacional e também o de todas 

as regiões pesquisadas pelo Es- 

= ESSAS SCODTER 
a + EtoMo você 
TAMBÉM GOSTA 

Al FUGIR DA CIDADE 

honda.com.brímotos 

DE VEZ EM QUANDO. 

NOVA HONOR 

ENTRE NO MODO AVENTURA 

tadão Marcas Mais, acredita 

que o próprio conceito de lar 
foi ressignificado durante a 

pandemia. "As pessoas passa- 
ramaver à casa como um espa: 
ço de lazer, trabalho, estudo, de 
confraternização e de prática 

de atividade fisica. Com isso, 
novas necessidades foram ge 
radas, como, por exemplo, o au 
mento-da demanda por varan 

das”, exemplifica Alexia Faleiro 
Duffles Drummond, diretora 
de Marketing da MEV&CO. 

A construtora aproveitou 

a transformação na vida dos 

usuários, que passaram a de 
mandar mais atenção digital, 

para transportar sua experi 
ência em atendimento para o 
ambiente digital. “A simplifi 
cação se relaciona com a faci- 

lidade e fluidez. Por exemplo: 
o cliente não precisa enviar 

documentos físicos, faz a assi 

natura digital e pode acessar 

novos serviços que tragam 
comodidade para a vida dele”, 
explica Alexia. À empresa já 

recebe perto de um milhão de 

contatos anuais por seus ca 
nais virtuais. O time de corre: 

tores está treinado para fazer 
os atendimentos posteriores, 

Isso tem contribuido para 
ofertas cada vez mais assertivas 

da construtora. “Trabalhamos 
para que o produto faça senti 

do para o momento de vida de 
cada cliente. Isso inclui à esco 

lha da localização, o estudo da 

tipologia dos apartamentos, 

preço competitivo e adequa- 
ção à capacidade financeira de 
cada perfil para que seja real- 

mente uma jornada de realiza 
ção do sonho”, diz a executiva. 

Ela destaca que um em cada 
150 brasileiros mora em um 

imóvel MRV hoje. 
A Camargo Corrêa Desenvol- 

vimento Imobiliário (CCDI), 2º 
no ranking nacional, traz uma 

natural identificação com sua 

marca-mãe, conhecida por 

oito décadas de grandes obras 
de infraestrutura. Desde 2018, 
a holding passou a se chamar 
Mover Participações No ramo 

residencial, está voltada para 

o segmento de alto padrão e 

completou 25 anos em 2021. 

Para o diretor-presidente da 

CCDI, Gustavo Pellicciari de 

Andrade, parte dos valores re- 
conhecidos pelo público vem 
dessa história, como qualidade 
técnica, compromisso com o 

cliente, solidez financeira, en- 

genharia e desenho de produ 
tos versateis, “Construimos O 

que é certo”, declara. 
Andrade viu a pandemia 

como um periodo de enor- 

mes desafios, mas também de 

grandes oportunidades, “No 
setor imobiliário, destaco a re: 

aproximação das pessoas com 

os seus lares, no sentido lite 

ral da palavra. Com isso, veio 
também a necessidade de me- 

lhorias ou até mesmo de um 

imóvel novo e fatores emócio- 

nais também se tórnaram im- 

portantes na escolha, Ter uma 
marca forte foi um diferencial 

neste momento”, acredita. 

Também voltada para imôó- 

veis de alto padrão, a Cyrela, 3º 
no ranking nacional, não vé na 

tecnologia apenas uma manei- 

ra de se comunicar e interagir 

melhor com seus clientes, mas 

como uma janela para agregar 
novas linhas de produtos é 

serviços. A construtora lançou 

em 2018 a CashMe, fintech 

que olerece empréstimos com 

imóveis em garantia, 0 chama- 

do home equity. Ela já atua em 
mais de 40 cidades e atingiu 

R5 839 milhões em carteira 

em junho de 2021. Também 

investiu na Mude.me, uma 

plataforma que transforma a 

tradicional lista de casamento 
em contribuições em dinhei 
ro para ajudar na entrada do 
novo imóvel. 

A Gafisa, no terceiro posto 

do ranking da Região Sudes 
te e em São Paulo, concluiu 

dois anos de reorganização 
financeira e voltou a fazer lan- 

camentos no ano passado. Os 
empreendimentos apostam 

alto agora na vida saudável e 
na sustentabilidade. À empre 

sa quer ser vista além de uma 

construtora e incorporadora € 

mais como uma platatorma de 
negócios imobiliários. 
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Financiamentos imobiliários 2020 
R$ 177 bilhões (+58%) 
Lançamentos residenciais 2020 

151.782 (17,8%) 
Fonte: CRIE 

MRVBCO 
Receita Liquida (2020) 
R$ 6,6 bilhões 
Lucro Liquido (2020) 
R$ 550 milhões 
Número de unidades vendidas (2020) 
45.667 (+29%) 

Camargo Corrêa 
Não divulga as informações 

Cyrela 
Receita liquida (2020) 
R$ 3,336 bilhões (+11%) 
Lucro liquido 

R$ 1,760 bilhão (+323,3%) 

Gafisa 
Receita liquida 
R$ 884,045 milhões (+120,8%) 
Prejuizo liquido 

(R$ 76,521 milhões) 
Lançamentos 2020 
12 projetos e 2.115 unidades 

da 
o Wi 
E 

a 

Em primeiro lugar, 
a gente constrói 

para você conquistar. 

| MRV:Tº lugar Brasil 

| “ na categoria Construtoras 

4); NA do Prêmio Marcas Mais. 

A MRV acredita que à futuro pode ser 

construído hoje. 

E para caminhar com você até lá, 

está junto desde o interesse no apartamento 

até os futuros momentos que você val 

conquistar no novo lar. Hoje, a MRV 

conquistou esse 1º lugar porque, todos os dias, 

transformar à vida das pessoas também está 

em primeiro lugar por aqui. 

vw w.mryv.com.br O futuro a gente constrói hoje. 
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De varejistas a promotores 
da saude da população 
Farmácias estão cada vez mais associadas 
ao ecossistema de bem-estar 

ais do que a ponta 
visivel do varejo de 
medicamentos e de 
produtos farmacéu- 

ticos, de higiene e cosméticos, 

o segmento de larmácias avan- 
ça no Brasil para ser cada vez 

mais considerado como parte 
de todo o ecossistema de saú- 
de nacional. Prova disso são 
os mais de 11 milhões de testes 
rápidos de covid 19 realizados 
por drogarias em todo o Pais 
durante a pandemia. 

A venda por variados canais 

e os modelos cada vez mais rá- 
pidos e práticos de entrega dos 
produtos foram os diferenciais 
das marcas com melhor per 
cepção do público na edição 
2021 do Estadão Marcas Mais. 

Em São Paulo, a primeira 
colocação foi da Drogaria São 
Paulo, que possui 900 pontos 
de venda. Segundo a direto: 
ra comercial e de Marketing 
do Grupo DPSP (que inclui a 
marca Pacheco), Andrea Svylos, 

a rede tem como seus pilares 
principais o atendimento ca- 
loroso e humano, à conveniên- 

cia da omnicanalidade e fide- 
lização cada vez mais buscada 
pela via da personalização. 

Segundo Andrea, a capilari- 
dade das farmácias e a dispo- 
nibilidade dos medicamentos 
importam muito, mas a recep- 
ção mais carinhosa e humani- 
zada faz toda a diferença. “Te- 
mos cinco mil farmacéuticos, 
que fazem um papel consulti 
vo. À gente acredita no papel 
das drogarias como parte do 
cuidado com a saúde do con: 
sumidor”, comenta, À adoção 
de espaços reservados ajuda 
nesse sentido. A São Paulo já 
tem hoje 260 salas de serviços 
farmacéuticos e pretende che- 
gar a 400 até 2022, 

No último ano, a rede tam 
bém apostou cada vez mais 
na conveniência de ofertar 

produtos nos mais variados 
canais. O site e o aplicativo 
da marca foram otimizados, 
com a adoção de modelos do 
tipo clique e retire, por exem- 
plo. Mas a empresa também 
fez parcerias com superapps 
como iFood e Rappi para aju- 

dar nessa nova jornada digital 
dos clientes. 

A Drogaria São Paulo busca 
usar com inteligência os dados 
que agrega na interação do dia 

a dia com seus consumidores, 
identificando demandas com 
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maior precisão e fazendo ofer- 
tas e promoções direcionadas. 
“Nosso “motor de dados viabi- 

liza a personalização do aten- 
dimento. Pacientes fiéis, al- 
guns crônicos, têm uma oferta 
mais personalizada”, destaca. 

Drogasil e Droga Raia 
O cuidado, o fator huma- 

no e a consciência da respon- 

sabilidade social do serviço 
oferecido também são a força 
alegada pela Drogasil e pela 
Droga Raia, respectivamente 
a segunda e a terceira coloca- 
das na categoria Farmácias 

em São Paulo, “Temos como 
propósito cuidar de perto da 
saúde e do bem-estar das pes- 
soas em todos Os momentos 
da vida. Fazemos isso há mais 
de 100 anos c esse cuidado fica 
evidente, primeiro, na atenção 
que dedicamos aos mais de 47 
mil funcionários”, afirma Mar- 
cílio Pousada, presidente da 
RaiaDrogasil, grupo que agre- 

ga as duas marcas e que opera 
2,3 mil lojas. 

Para Pousada, ficou claro 
nessa pandemia que o natural 
avanço da digitalização não 
poderia enfraquecer a expe- 
riência de compra no canal 
físico. "Com o avanço da di- 
gitalização, principalmente 
na pandemia, notamos que 0 
cliente de farmácia passou a 
comprar mais no online sem 
que isso significasse, necessa- 
riamente, parar de frequentar 

a farmácia,” 
As redes investiram em trei- 

namento c em processo para 
que a experiência dos clientes 
fosse positiva, independente 
mente do formato de compra. 
“Agregamos serviços como o 
Entrega de Vizinhança, com 
entrega feita a pé diretamen- 
te por um dos nossos funcio- 
nários, o Compre e Retire, 

que permite ao cliente fazer a 
compra pelos canais digitais e 
passar na farmácia mais próxi- 
ma, uma hora depois, somente 
para retirar o produto”, lista o 
executivo. Segundo ele, esses 
dois serviços cresceram muito 

na pandemia e seguem dispo- 
níveis cm 100% das unidades. 

O grupo também quer ser 
reconhecido como grande 
promotor e incentivador de 
práticas sustentáveis. Uma das 
ações mais antigas da Drogasil 
e da Droga Raia é o programa 

de descarte consciente de me- 
dicamentos. “É um programa 

que existe há mais de 10 anos. 
Nós temos pontos de coleta de 
medicamentos vencidos ou 
sem uso em todos os Estados 
em que atuamos é frequente- 
mente fazemos posts nas redes 
sociais e campanhas nas nossas 
farmácias para engajar nossos 

clientes e incentivá-los a fazer o 
descarte consciente desse ma- 
teria” explica Pousada. 



Gary ima 

Quem tem 
Porto, tem: 
YÍ Seguro celular 

MÍ Seguro de vida 

WÍ Seguro residencial 

Mi Cartão de crédito 

MÍ Consórcio 

WÍ Carro por assinatura 

E o primeiro lugar pelo 
sétimo ano consecutivo 
no Marcas+ Estadão. 
Porto Seguro, eleita a marca nº 1 
em Seguros pelo Marcas+ Estadão 
em 2021 e em 2020, 2019, 2018, 2017, 
2016 e 2015, também. 

SETOR | FARMÁCIAS esmolas 

Setor - Brasil 
Faturamento 

R$ 64,07 bilhões 
agosto 2020/ julho 2021 (+14,69%) 

2,81 bilhoes 
de unidades vendidas 

910 milhões 
de atendimentos 

84 nm mil farmácias 

189 mil pessoas empregadas 

Ti milhoes 
de testes de covid 19: feitos até outubro/21 
Fonte: Abrafarma/FIA-LISP 

DROGARIA SAO PAULO SP 
900 lojas da São Paulo 
1,4 mil lojas (inclui Pacheco) 
E Estados e o DF 

Receita 2020 

R$ 1 bilhões (+10%) 

Drogasil e Droga Raia 
2,3 mil lojas 
Receita 2020 
R$ 21 bilhões (+15%) 

PORTO E= 
SEGURO [La 
Consulte o seu Cometor ou acesse 
www.portoseguro.com.br 
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Porto Seguro Elm de Decais St ENPI: 61 TRE TODD 60. Processo Susep 15814 100723 20-59 
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DADO 727 TUM ou 47 3344 3786 (Ouyidoria - analiso de seclamações em iltima instância - de- segunda a sexta das Bh15 
és 18h30, saceto fertados) | DBOO-P01-5582 4Oupitioa - atendimento exclusivo para deficientes audisivos! O registro dó 
produto é aulomátio É nao representa aprovação du recomendação por paste da SUSER A solicitação do Cartão de 
Credito Eto Segura esta sujeita a análise de crédito Consulte. condições no ste un pamtoseguin com. hritarno, 
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setor supermerca- 
dista provou como 

é essencial na vida 
dos consumidores 

durante a pandemia. À garan- 
tia de abastecimento de itens 
básicos foi crucial para trazer 
tranquilidade à população 
nos momentos mais tensos e à 

adoção de protocolos rígidos 
de higienização permitiu que 
a frequência do público fosse 
mantida. Às principais redes 
precisaram avançar em suas so- 
luções digitais para garantir a 
segurança na compra, facilida- 
de no pagamento e agilidade na 
entrega. Programas de garantia 

de origem dos produtos e pro- 
moções com preços variando 

de acordo com a quantidade 
comprada são outras ações. 

O Crupo Pão de Açúcar 
(GPA) aparece no ranking Es- 

tadão Marcas Mais com suas 
duas principais bandeiras: 
Extra e Pão de Açúcar. No Ex 

tra, primeiro colocado na re- 
gião de São Paulo, o momento 
é de fortalecer a operação de 
proximidade, uma vez que a 
maior parte das lojas do mo: 
delo hiper foi vendida em 
2021 para a operação de ata- 

carejo Assai. 

Ó que o Extra não abre mão 

é do seu caráter democrático, 
ou seja, ser um grande viabi- 
lizador do poder de compras 
dos clientes, segundo a gerente 
de Marketing, Cleia Magalhães 
Marquardt.“A rede melhorou à 
experiência dos usuários com o 
aplicativo Clube Extra, adício- 
nando funcionalidades e ainda 
mais vantagens para os clientes 
fidelizados”, afirma, 

À executiva também desta- 
ca o refinamento do progra- 
ma Meu Desconto, que ofere- 
ce descontos personalizados. 
“Tem se mostrado uma ferra- 
menta extremamente assertiva 
na construção e manutenção 
do nosso relacionamento com 
os clientes”, explica. 

A experiência digital da 
rede também é destacada 
pela executiva, com a amplia- 
ção do ClubeExtra.com.br, o 
e-commerce da marca. Desde 
2020, a rede triplicou a capa- 
cidade operacional desse ca- 
nal e inaugurou minicentros 
de distribuição com operação 
em diversos pontos no Brasil, 

Hoje, o cliente do Clube Extra 

pode realizar uma compra no 
site e recebê-la em até duas 
horas após O pagamento, uti- 

lizando a Entrega Express, 
que inclui os sábados é os do- 
mingos, 

O Extra conta também com 
O James Delivery, plataforma 
multisserviços do GPA para en- 
comenda e entrega em minu- 
tos de produtos diversos, que 
vão desde itens vendidos em 
supermercados até restauran- 
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Mais próximos dos 
clientes e mais ágeis 
Redes usam soluções digitais para acelerar entregas e oferecer descontos 

Dados do setor supermercadista no Brasil 
Faturamento 

AS 554 bilhões (inclui atacarejo) 

PM mr 
91.351 lojas fisicas 

3 milhões de empregos diretos e indiretos 

85% do abastecimento dos lares brasileiros 

28 milhões de visitações por dia 
Fonte: Abras Supertipes/ Nreisen 

Extra 
Receita (2020) 
Extra Hiper 

R$ 13,3 bilhões (+6,4%) 
Mercado Extra | Compre Bem 
R$ 52 bilhões (+13,9%) 

Lojas (2020) 
104 hi 

(70% das lojas transtéridas para O Assaí em 2021) 
147 Mercado Extra 

tes e drogarias. À marca man- 
têm ainda parcerias com apli 
cativos diversos como iFood, 
Rappi, Mercado Livre, Super- 
mercado Now e Cornershop. 

O Carrefour, segundo co- 
locado no ranking em São 
Paulo, sempre se posicionou 
como uma marca parceira 

dos clientes e isso é facilmen 
te percebido em épocas de in 
flação alta, como a atual, lem- 
bra o diretor de Marketing, 

Daniel Milagres. “O Carrefour 
faz ações para prover alimen 

tos no carrinho de maneira 
acessivel”, declara, 

Milagres cita o projeto 

agressivo de transformação 

digital que a rede de origem 
francesa tem implementa- 
do e afirma que a estratégia 
omnicanal é uma resposta 
à demanda do público. “Os 

clientes começaram a mistu: 

rar os canais, perceberam que 

o e-commerce também traz 

qualidade. O celular é hub da 
marca”, define o diretor. 

Para estar em todas essas 

pontas, o Carrefour evoluiu seu 

aplicativo e tem usado cada vez 
mais interações digitais, como 
a atendente de inteligência ar- 

Faturamento 2020 (inclui Atacadão) 
R$ 74,15 bilhões (+20/1%) 

Lucro 
R$ 28 bilhões 

283 lojas multiformato (Carrefour, Carrefour Market, Carrefour bairro, 
Carrefour Express) 
150 cidades 

77 postos de combustiveis 
125 farmácias 
93 mil colaboradores 
75% dos clientes recorrentes nas lojas são usuários do app Meu Carrefour 
12 milhão de usuários cadastrados no CyberCook 

Pão de Açúcar 
Receita liquida (Multivarejo) 
R$ 3 bilhões (+79 %) 
Vendas e-commerce 
R$ 11 bilhão 
Receita Pao Açucar 
R$ 79 bilhões (+7,8%) 
182 lojas (2020) | 
46 lojas de 73 Geração (67) 
5 milhões de downloads do James Delivery 
4 milhões de unidades vendidas pelo Pão de Açúcar Adega 

tificial Carina, além de incen- 

tivar O programa de fidelidade, 
incluindo recompensas a par- 

tir de um sistema de moedas. 

No Pão de Açúcar, terceiro 

colocado, se investe muito em 

propiciar ambientes nas lojas 

para que as pessoas possam se 

sentir bem. “Recebemos to- 
dos os clientes como quem é 
de casa, em um lugar onde as 
pessoas têm o prazer de estar 
c de realizar suas compras, 

seja parao diaadiaou para as 

ocasiões mais especiais com 

pessoas queridas”, afirma a 
gerente de Marketing, Camila 

Assis. Isso inclui, segundo ela, 
um sortimento diversificado 

de produtos é marcas c a ado- 
ção de programas exclusivos, 

Adotar formatos de lojas 

que atendem a desejos dos 
clientes faz parte dessa estra- 
tégia, Hoje, à marca possui os 
modelos de supermercado, 0 
Minuto Pão de Açucar, Pão de 
Açúcar Adega, PãodeAcucar. 

com e seu mais novo formato, 
o Pão de Açúcar Fresh, lançado 
em outubro de 2021. Este últi- 

mo é voltado para pereciveis e 
frescos, incluindo serviços de 
hortifrúti, açougue e padaria. 



ERÁ RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO ' 
PORTO DA PAMPULHA. 
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Da ate para 
abastecer 0 carro 
Postos de combustíveis se tornam cada vez mais centros de serviços 

posto de combustivel 
não é mais aquele lo- 
cal que no passado era 
buscado apenas por 

quem desejava abastecer o ve 
iculo ou, eventualmente, reali- 
zar uma troca de óleo e talvez 

solicitar uma ducha, Primeiro, 
Chegaram as lojas de conve- 
niência, onde se podia comer 

um sanduiche ou um snack e 

tomar um refrigerante, Agora, 
esses espaços têm se transfor- 
mado em centros de serviços 

cada vez mais completos e po- 
dem ser até um ponto de reti- 

rada de compras online feitas 
por aplicativos. Essa experién- 
cia é comum para os destaques 

nessa cateporia do Estadão 

Marcas Mais, 
Nesse conceito mais am- 

plo, a Ipiranga já trabalha hã 
tempos com a ideia de ser um 
“lugar completo”, comenta 
Bárbara Miranda, diretora de 
Marketing e Desenvolvimento 
de Negócios da empresa, que 
lidera o ranking nacional e de 
todas as regiões. “A Ipiranga é 
uma marca muito próxima do 
consumidor brasileiro, autén- 

tica e irreverente, reconheci- 
damente inovadora e pioneira. 
Ultrapassamos a fronteira dos 
postos de combustiveis e passa- 
mos a fazer parte da rotina eda 
história das pessoas”, comenta. 

As campanhas publicitárias 
com fortes bordões, como o 

atual “Histórias que Só Tem 
Lá”, marcam, segundo Bárbara, 

uma transição para uma linha 
de comunicação mais humana 

e que pretende materializar, 
com casos reais, a conexão en- 
tre as pessoas. À rede tem ainda 
a AmPm, a maior rede de con- 
veniência do Pais, com mais 
de 1,8 mil lojas, e a Jet Oil, de 
serviços automotivos e troca de 
óleo, com 1.160 unidades, 

A marca é conhecida ainda 
por investir muito em fide- 
lização. O programa Km de 
Vantagens, por exemplo, tem 

34 milhões de participantes. 
A rede também foi pioneira 
no desenvolvimento de app de 
pagamentos digitais no setor, 

com o lançamento do Abaste- 
ce Ai, aplicativo exclusivo que 
tem mais de 57 milhões de 

E | ti a 

Dados/2020: 

Litros de combustiveis vendidos 

131,76 bilhões 
(-5,97% ante 2019) 
Número de postos no Brasil 

41,673 
Participação das quatro maiores 
bandeiras (BR, Ipiranga, Raizen, 
Alesat) 

43,2% 
Fonte: ANP 

Número de lojas de conveniência 

8.000 () 
* aproximado 

Fonte; Sadia 

IPIRANGA 
Junho de 2021 
Receita 
R$ 437 bilhões 
Número de postos 
no 

Número de funcionários 
33 mil 

Numero de lojas AmPm 
1.8 mil 
Padarias AmPm 
800 
Numero de lojas Jet Oil 
1160 
Programa Km de Vantagens: 
34 milhões de participantes 
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SHELL 
Postos Shell 
6,5 mil 
Lojas de Conveniência Shell Select 
14 mil 
Lojas de proximidade Choo 
7 

PETROBRAS 
Receita liquida 
R$ 34,387 bilhões 

(1º semestre de 2021) 
Numero de postos 
8.076 (até junho 2021) 
Lojas BR Mania 
120 
Centros Lubrax 

1162 
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downloads e se tornou uma 
carteira digital. 

A Shell, segunda colocada no 
ranking nacional e em São Pau- 
lo, tem como meta buscar di- 
minuir a fricção com o cliente, 
começando por descomplicar 
um momento que normalmen- 
te está ancorado numa necessi- 
dade e não em um desejo, que 

é o abastecimento. Segundo 
Javier Alemandi, diretor de 

Marketing da Raizen (que ope- 
raa marca no Brasil), essa di- 
retriz levou à criação do Shell 
Box, um aplicativo para paga- 

mento nos postos da rede, 
“Lançado em 2016, 0 app 

exclusivo foi desenvolvido 
para tornar a experiência de 

abastecimento mais dinâmica 
e intuitiva, além de gerar valor 
ao negócio e aumentar à pro- 
dutividade dos revendedo- 
res franqueados, entregando 
maior facilidade, praticida- 
dee segurança no momento 

do pagamento”, explica Ale- 
mandi. Segundo o executivo, 
atualmente, já são quase 4 mil 
postos que oferecem a opção 
de pagamento com Shell Box 
no Pais, além de mais de 1.150 
lojas da rede de conveniência 
Shell Select, 

O diretor ainda destaca 
a ampliação da atuação em 

mercado de proximidade com 
a formação do Grupo Nós, 
em uma joint venture com à 

Femsa Comércio, para atua- 

ção tanto no formato Select 
como nas lojas Oxxo no Brasil, 
Esses pontos de venda tém um 
portfólio de itens de reposição 
diária, como mercearia, higie- 
nec limpeza, cainda possuí um 
mix de produtos para consumo 
imediato e oferta de food servi- 
ce, com salgados finalizados na 
hora e produtos como pizzas, 
bolos, doces e sucos naturais. 

Confiança, credibilidade, 
proximidade e até um sentido 
de “brasilidade são forças da 
marca Petrobras BR que a Vi- 
bra Energia tem se empenhado 

em manter campliar desde que 
a rede de distribuição da estatal 
do petróleo foi privatizada. A 
esses atributos, a nova direção 

agregou os valores mais mo- 
dernos de transição energética 
e ccologia. “Somos um posto de 
energia. Você para o seu carro 

para abastecer. Mas também 
pode recarregar suas energias e 

num ambiente aconchegante”, 
explica o diretor de Desenvol- 
vimento de Negócios e Marke- 
ting da Vibra, Leo Burgos, 

A rede tem trabalhado num 
conceito mais ampliado de lo- 
jas de conveniência, agregan- 
do serviços como lavanderia, 

lotérica, fast-food É restau- 
rantes. No futuro, até estações 
de abastecimento de carros 
elétricos vão fazer parte desse 
centro de serviços, 



Digital e entrega 
fazem a diferença 

Marcas mais lembradas apostaram na praticidade e na segurança no abastecimento 

s ações tomadas pelas 
empresas durante a 
pandemia do novo co- 
onavirus, decretada 

pela OMS em nivel global em 
março de 2020, acabaram tam- 
bém se tornando um diferen- 
cial para as marcas. O levanta 
mento Estadão Marcas Mais 
fez uma pesquisa adicional na 
edição deste ano para identifi- 
car quem trouxe as melhores 
iniciativas e produtos para fa- 

cilitar a vida das pessoas neste 
periodo dificil. 

Observando a lista das dez 
mais citadas, é possivel identi- 
ficar que há uma preferência 
por empresas que colocaram a 

tecnologia a serviço da agilida 
de e da praticidade na entrega 
de produtos e serviços. 

sintomático que à primeira 
colocada tenha sido o Nubank, 
banco digital que alcançou 

mais de 40 milhões de contas 
ativas. Tarifas menores que as 

dos bancos tradicionais e ofer- 
ta de produtos como cartão de 
crédito sem cobrança de anui- 
dade fizeram a diferença. 

Em segundo lugar aparece 
outra nativa digital, o iFood, 
que, além de fechar parcerias 
com grandes redes varejistas, 
ainda participou de um mo- 
vimento de valorização do 
comércio local essencial nos 
periodos mais complicados do 
distanciamento social, 

A pandemia agregou outras 
exigências dos consumidores 
ligadas ao bem-estar, à saúde e 
à empatia, o que colocou em- 
presas alimentícias entre as 
mais procuradas no periodo. 
A Nestle, em 3º lugar, aprovei- 
tou à comemoração dos 100 
anos no Brasil para fazer uma 
promoção e distribuir R$ 
100 mil por dia em prémios. 

A Piracanjuba, em 6º, usou a 

força da imagem da cantora 
Ivete Sangalo para valorizar 

PANDEMIA 
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QE is ns 

- 

o ambiente familiar em tor- 
no das cozinhas, enquanto a 
Danone (7º posição) apostou 
alto na saudabilidade de seus 

produtos. 
Entre as varejistas, um des- 

taque foi o Magazine Luiza, 
em 4º lugar, com uma estra- 
tégia que mostrou sua força 
digital e sua logistica eficien- 
te, além de um programa de 
market place que permitiu a 
sobrevivência de milhares de 
pequenos negócios. Em 9º lu- 
gar ficou a Lojas Americanas, 

cuja capilaridade de lojas fisi- 

cas, aliada à operação multica- 
nal, foi uma garantia de abas: 
tecimento rápido e seguro. 

Natura (5º lugar), Cacau 
Show (8º/€ 0 Boticário (10º) 
também mostraram resiliên- 

cia durante os meses em que a 
úperação fisica esteve impossi- 

bilitada, inovando nas vendas 
eletrônicas e lançando novos 

produtos, 
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As sugestões são do jornalista Pedro Venceslau, que assina a coluna 

Radar do Streaming”, no Estadão, e o programa “Pedro em Série”, na radio Eldorado. 

DIX POUR CENT 
Por que assistir: À produção é uma sátira preciosa do 
universo das relações públicas. 

Simopse: À série francesa é uma comédia que se passa 
em uma conceituada agência de talentos de Paris, que 

administra à carreira dos principais atores e atrizes 
da França. Quando se instala uma crise inesperada na 
empresa, 05 agentes se desdobram para manter os 
artistas satisfeitos e os lucros em dia. Astros do cinema 
francês, como jean Dujardin, Juliette Binoche e Isabelle 

Hupperl, participam da produção, que tem ao todo quatro 

temporadas. 

SUCCESSION 
Por que assistir: As disputas de 
poder na familia que controla um 
conglomerado de mídia são um retrato 
da falência do modelo patriarcal de 

governança empresarial 

THE OFFICE 
Por que assistir: Uma comédia que 
desconstróio mundo corporativo é ni 

alto de seus piores vícios e cacoetes 

Onde assistir; Netflix 

Sinopse: Steve Carell interpreta 
Michael Scott, o diretor regronal 

de uma empresa de papel que 
passa a retratar o dia a dia dos 

funcionarios, em formato de 
documentário. O que se vê, no 
entanto, são comportamentos mais 
do que inadequados e total falta de 
planejamênto e de conhecimento 

técnico na gestão, 590 nove 
temporadas no total, 

Sinopse: Com a terceira temporada 
recêm-lançada, a série registra à 
impunidade de uma familia que 

luta para tomar o poder do império 
midiático. Trata, ainda, de temas 
como hipocrisia, ganancia, maldade 
e individualidade. Sua segunda 

temporada ganhou sete prêmios 
Emmy, incluíndo a categoria de melhor 

série dramática. 
Onde assistir: HBO Max e Amazon 

Onde assistir: HEO Max Prime Video 
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MAD MEN 
Por que assistir: A série faz a reconstituição impecável de 
uma época e de uma era da publicidade, regada a whisky 
(muito cigarro) e inserida no machismo estrutural. 

Sinopse: Com sete temporadas é diversos prêmios na 
bagagem, a série acompanha a mudança de uma era é a 
transição da geração que marcou a história da publicidade, 

À trama se passa em Nova York nos anos 1960 e acompanha 

o executivo Don Draper, que comanda a agência Sterling 

Cooper e enfrenta dificuldades para se manter no topo. 

Onde assistir: Amazon Prime Video 

DARK INATERS - 
O PREÇO DA VERDADE 
Por que assistir: joga luz sobre a fachada socialmente 
responsavel de multinacionais que agridem O meto 

ambiente enquanto investem pesado em publicidade para 

passar Um pano. 

Sinopse: O longa conta a história real de Robert Bilott 
(Mark Ruffalo), um advogado corporativo que ganhou 
prestígio trabalhando em casos de grandes empresas do 
setor químico, mas descobre uma conspiração que abala 
O maior império do setor e mostra a falácia do discurso 

ambientalmente correto, Enquanto tenta expor a verdade, 

ele pode arriscar sua familia e sua própria vida. 

Onde assistir: Now é Amazon Prime Video 
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