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STF forma maioria para a — 
suspender orçamento secreto eme 

Presidente faz show da política 
Parlamentares já buscam medida legislativa para manter recursos velha e de má qualidade riemas 

Seis dos dez ministros dao Supremojá votaram — seráconcluida hoje. As emendas de relator,no. e“põe em risco a democracia”. À legalidade 
afavorda liminar da ministra Rosa Weber que, — totalde R$ 16,8hbilhões, beneficiam paramen- dessa forma de distribuição de recursos será : ed 

na sexta-feira, mandou suspender a execução — tares aliados. Para a ministra Cârmen Lúcia, o analisada depois pelo plenário do STE. Depu- Cada um por st. Brasília virou 

das emendas do orçamento secreto. À votação mecanismo “afronta o principio de igualdade” tados já estudam uma saida legislativa. plemas terra de ninguém mamas 

ZEINA LAT 

Câmara aprova PEC que altera teto de gastos e garante auxílio Rachadinhas: STJ 
Após pressões do governo e uma série de. 172. O quorum alto (501) permitiu vitória 2022, permite turar o teto de gastose garan- anula investigação 
manobras do presidente da Câmara, Arthur mais folgada, apesar da perda de votosemsi-. tea Auxilio Brasil de R$ 400 até o fim do ana dê 

Lira(PP-AL),a PEC dos Precatórios foiapro glas como o PDT. O texto aprovado abre es que vem, À PEC vai apora para o Senado, on- sobre FI vio 

vadaemsegundo turno por 323votoscontra paço de R$ 91,6 bilhões nó Orçamento de — desão previstas maiores resistências. PÁGINAI3 

A Quinta Turma do ST] decidiu invalidar to- 
RACPER PE NIPEL/HENTERE 

CY Has + 7 15 Ai! ETR IM ” | E  dasasdecisões do juiz Flávio Itabaiana, da 27º 
Risco e Pa À * pn DE midis M  s O VaraCriminal do Rio, no caso das rachadinhas 

tensão na ç 4 ”o E de= | | 1 E Ô 4 , n che Flávio Bolsonaro na Alerj Os pos nistros ex 

; e 1 tenderam que a ação não cabe à primeira ins- 
fronteira tância. Irvestigação volta à estaca Zero. PÁGINA 6 

A Polônia 

acusa O 

governo da Demissão coletiva no Inep 
Bielorrússia pode afetar realização do Enem 
de promover ” 

fluxo de Baixas nas áreas de logisticae tecnologia po- 
milhares de dem prejudicar realização da prova e divul- 
imigrantes gação do gabarito, dizem servidores. PámiNan 
Como 

retaliação 

àssanções oo 
aplicadas OBITUÁRIO 

Eno Uma vida Pigs y 
frio aumenta ai 
o drama dos constru ida | ' 

refugiados na política 
retidos na PÁGINA 10 
fronteira. 

PÁGINADO 

Relator de reforma quer elevar 
isenção do IR para R$ 3,3 mil 

senador Angelo Coronel (PSD-BA) planeja 
propor isenção do Imposto de Renda para 

até R$ 3,3 mil mensais. Caso vingue, 19 mi- 

lhões ficariam livres de declarar, PáRINAdS 

Brasil, Argentina e Uruguai Deputados abrem processo SEGUNDO CADERNO Policiais do Rio terão câmera 
querem monitorar verbas de impeachment contra Pifiera Cine Estação em risco no uniforme em 90 dias 

Grupo chamado de ABU quer fórum para Decisão, que vai ao Senado, ocorrea l2 dias Estação Net Rio está prestes a fechar Licitação prevê a aquisição de 21.57 L equipa- 
controlar financiamento climático. Joaquim — daseleições. PresidentedoChileéacusadode após intimação por inadimplência; mentos portáteis para serem usados por 
Leite cabra verbas de ricos na COP26, mma corrupção em venda de mineradora. emas espaço pode dar lugar a edifício. agentes de segurança e fiscais, PAGINA 25 
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Arrogância, 
aparelhamento e 
inépcia no MEC 
Debandada do Inep — instituto que 
cuida do Enem — é só a última na 

série de crises da gestão Milton Ribeiro 

menos de duas semanas da 
aplicação do Exame Naci- 
onal do Ensino Média 
(Enem). que começa no 
dia 21 de novembro, o hns- 

tituto Nacional de Estudos e 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
responsável pela prova, está mergu- 
lhado no caos. Na segunda-feira, mais 
de 30 servidores que ocupavam cargos 
de coordenação pediram exoneração, 

ampliando a crise que dominanãosó a 
Inep, mas todo o Ministério da Educa- 
ção (MEC) sob agestão claudicantedo 
pastor Milton Ribeiro, 
A debandada se torna mais preocu- 

pante porque os funcionários perten- 
cem à diretoriadegestãoe planejamen- 
to, justamente a área que cuida da logis- 
tica e da supervisão dos contratos do 
Enem. Os servidores culpam a “situa- 
ção sistêmica do órgão” e a “fragilidade 
técnica cadministrativa” do atual presi- 
dente, Danilo Dupas, quarto a coman- 
dar o Inep no governo Bolsonaro. 
O pedido de demissão coletiva acon- 

teceu após sucessivas crises, Na sema- 
na passada, já haviam deixado o cargo 

dois moi ligados à aplicação 
do Enem. No total, 37 pediram afasta- 
mentonos últimos dias. Em assembleia 

na quinta-feira, servidores acusaram 
Dupas de assédio moral. Disseram que 
sua administração fragiliza o instituto e 
que o medo é a tônica no ambiente de 
trabalho. Os problemas não afetam 
apenias o Enem, mas também o Exame 
Nacional de Desempenho dos Estu- 
dantes (Enade co Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica (Saeh ). 
Com Miltom Ribeiro no MEC, o Inep 

se tornou uma Fábrica de crises. Em 
abril, a exoneração da Sueli 
Macedo bd id pela ava- 
liação do ensino superior, já A 

rebelião interna. Vários funcionários 
puseram o sição. Servido- 
ren e ela foi substi- 
tuída por uma médica veterinária. “Es- 
tamos ferindo de morte o órgão diretor 
da educação brasileira. E muito grave e 
éproblemade Estado”, diz Marcus Vimá 

cius Rodrigues, primeiro presidente do 
Inep na gestão Bolsonaro, “Onde está a 
cabeça desse ministro? E só desconhe- 
cimento ou também má-fé?” 

Iné dncia € à! nto 
Leg a arc da get 
beira. No fim do ano cel insis- 

tiu em manter o Enem 2020, quando 
todos os sinais indicavam forte escalada 
da pandemia, O exame, aplicado em ja- 

neiro, foi um fracasso, com abstenção 
histórica de 51,5%, Alheio à realidade, 
Ribeiro considerou tudo “um sucesso”. 
Para o Enem 2021, em mais uma deci- 

sicequivocada, vetou a isenção da taxa 
de inscrição aos que faltaram à prova 
durante a pandemia, prejudicando 

principalmente os mais carentes. O ato 
foi revertido tardiamente na Justiça. 
Adebandadado Inep é apenas a últi- 

ma na série aparentemente ilimitada 
decrises da gestão Ribeiro (da incapa- 
cidade de usar as verbas do ministério 
na pandemia à defesa estapafúrdia de 
salas especiais para deficientes). Não 
se sabe como afetará o Enem. O certo 
é que estudantes não podem ser preju- 
dicados pela incompetência do gover- 

no. Eles sofreram com escolas fecha- 
das, enfrentaram as agruras do ensino 
remoto piífio e não puderam se prepa: 
rar à contento para a prova que dá 
acesso à universidade, Infelizmente, 
as únicas preocupações de Ribeiro são 
as obsessões da cartilha bolsonarista: 
ensino domiciliar, escolas cívico-mili- 
tares, o filtro ideológico no próprio 
Enem e outras patacoadas, Num país 
em que educação é o fator crítico para 
o desenvolvimento, não dá para man- 
ter nocargo ministro tão inepto, 

É descabida a proibição de passaporte 
sanitário em projetos da Lei Rouanet 
Secretaria da Cultura extrapo la 

suas atrih uições para rea firmar 

discurso negacionista do governo 

ão tem cabimento a porta- 
ria da Secretaria Especial 
da Cultura que veta a exi- 
gência de passaporte sani- 
tário em projetos financi- 

ados pela Lei Rouanet. A medida, assi- 
nada pelo secretário Mario Frias e pu- 
blicada na segunda-feira no Diário O fi- 
cial da União, prevê reprovação da pro- 
posta ou, no caso de eventos contem- 
plados com o benefício, multa para 
quem desrespeitar a norma. À 
ressalta que não pode haver discrimi- 
nação entre vacinados e não vacinados 
em projetos da Lei Rouanet. 
Claramente a Secretaria da Cultura 

extrapola suas atribuições. Não cabe 
ao órgão interferir numa questão que 
dsrepaia à saúde pública durante 
uma pandemia que já matou quase 
610 mil brasileiros. Por motivos óbyi- 
os, atividades culturais, muitas prati- 
cadas em ambientes fechados, estão 

sujeitas a normas locais, impostas por 
estados e municipios, que receberam 
aval do Supremo Tribunal Federal 
(STE) pata estabelecer medidas de 
combate à Covid-19, Nem o Ministé- 
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rio da Saúde teria autoridade para is- 
so. que dizer da Secretaria da Cultura? 
A portaria é Hagrantemente abusiva. 
Acima de qualquer coerência, pare- 

ce haver uma obsessão em se alinhar às 
primeiras fileiras do negacionismo do 
presidente Jair Bolsonaro. Não é acaso 
queo Ministério do Trabalho tenha to- 
mado decisão semelhante. No inicio 
do mês, o ministro Onyx Lorenzoni 

licou portaria ibe 
us cade E 
iniciativa, que classifica como discri- 
minatória d exigência de comprovante 
de imunização para contratação ou 
manutenção no emprego, vai na con- 

trarnão da práticadas empresasede de- 
cisões recentes da Justiça do Trabalho. 
E preciso ficar claro que a exigência 

de passaporte sanitário, adotada por 
empresas, repartições públicas, gaver- 
nos estaduais e prefeituras em todo o 
Brasil, não é uma invenção nacional. 

No mundo toda, a comprovação de va- 
cinação tem sido um instrumento efi- 
caz paracontrolar a pandemia e permi- 
tir a retomada com segurança das ativi- 
dades econômicas. E uma maneira de 

preservar a saúde da população, No 
Brasil, onde hoje há vacinas disponi- 

veis à todos, e os Índices de vacinação 
têm subido gradualmente, não há por 
que deixar de exigir o comprovante. 
Fazem bem os parlamentares que se 

mobilizam para apresentar projetos k- 
gislativos que visama derrubar a porta- 
ria da Cultura. Apesar disso, numa Cã- 

mara dominada pelo Centrão, sempre 
pronta a se submeter aos desígnios de 
Bolsonaro em troca de carpos e verbas 
para emendas secretas, não é provável 
que essas propostas prosperem, O ca- 
minho do Judiciário parece mais curto. 
É triste ver em que se transformou a 

Secretaria da Cultura, que deveria ter 
papel de * em qualquer - 

rojetos (como aconteceu com à 

Festival de Jazz do Capão, vetado por 
motivos ideológicos ), por se introme- 
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VERA 
MAGALHÃES 

Comárcia Bolsolira 

tem outras vidas 

ame over? Não, diferentemente dos videogames em 
que uma jogada encerra a partida, a maioria formada 

pelo Supremo Tribunal Federal para disciplinar a excres- 
cência chamada emenda do relator ao Orçamento não põe 
fim ãaliançaentre Jair Bolsonaro Arthur Lira, que tem co- 
mo horizonte a campanha à reeleição do presidente. Por is- 
so, ainda que haja razões concretas para celebrar a decisão 

do STE, a oposição não deve achar que o joga acabou. O 
consórcio Bolsolira ainda tem outras vidas. 
O Supremo deu um recado eloquente ao Congresso: o 

Orçamento não pode ser uma peça privada, voltada a pa- 

rantir maioria ao governo é benefícios aos parlamenta- 
res, sem nenhuma transparência ou prestação de contas 
aos órgãos de controle, 
Como escrevi aqui na última sexta-feira, antes de a mi- 

nistra Rosa Weber conceder liminar paralisando os paga- 
mentos via orçamento secreto, um instrumento assim 
desigual conspurca a democracia. Tanto Rosa quanto a 
ministra Cârmen Lúcia salientaram esse aspecto em 
seus votos. 
O placar formado de pronto para referendar a decisão 

de Rosa também tem outro aspecto importantissimo: 
mostrar que o Judiciário não é suscetível a ameaças de re- 
taliação vindas de Lira e seu grupo. 
Atingido em cheio no seu poder imperial de distribuir 

dinheiro rápido e sigiloso em troca de votos, o presiden- 
teda Câmara agiu como se os membros do Judiciário es- 
tivessem sujeitos à mesma tutela que ele exerce sobre 
seus pares. Não colou, e outros cinco ministros fizeram 
questão de deixar isso patente antes mesmo da votação 
em segundo turno de outra anomalia chamada PEC dos 
Precatórios. 

Issa significa que Bolsonaro não conseguirá mais dar suas 
jas e avançar no vale-tudo fiscal para se reeleger, com 

a ajuda de Lira? Não necessariamente. Ficará menos rápido 
e menos eficaz fidelizar deputados com emendas, mas ou- 
tras mibricas virão se a RP9, a via rápida do fisiologismo, per- 

manecer interditada, 
Eles tentarão aprovar um remendo de Vai-se construindo, 

comajudade “an sparência para dar uma satisfação 
uma oposição 20 Supremoetentar retomar o mecanis- 

atordoada, uma "NO: Se não colar, transterirão os recur- 
candidatura vidvel 05 para outro tipo de emenda. 
do pior presidente ém disso, Bolsonaro trata de avançar 

da História Uma outra costura em que, mesmo im- 
do Brasil popular, com a inflação comendo solta e o 

desemprego galopante, está muito mais 
adiantado que aoposição, inclusiveo PT: a 

construção de um palanque para 2022, 
Na surdina, fez uma jogada malandra: deve se filiarao PL, 

que ameaçava deixar a base aliada para até cair no colo de 
Lula, etero PP que pormuito tempo foi seu plano A, na cha- 
pa, indicando o vice. 

De novo é o consórcio Bolsolira em ação. As emendas do 
relatoreram importantes paraqueo casamento fosse regis- 
trado em cartório? Sem dúvida. Eram condição sine qua 
non? Vamos vendo que não. 
Seconseguirem abrir aclareira fiscalno teto de gastos, ou- 

trainconstitacionalidade flagrante, além de um crime con- 
tra as contas públicas por que o pais pagará pelas próximas 
décadas, Bolsonaro e Lira mais recursos para no- 
vas emendas (RPS ou seja quais forem )e também para pro- 
mover um fimdão eleitoral anabolizado de que PP e PL se 
beneficiarão. 
Junte-se a isso a expectativa de ministros e parlamentares 

do Centrão de queo Auxílio Brasiltratará deresgatar Bolsona- 
code limbo da popularidade, vai-se construindo, com a ajuda 
de uma oposição bastante atordoada, uma candidatura viável 

queéo piar presidente da História do Brasil. 
Incrível, não? 

ter no uso deli neutra em ati- Para evitar essa sucessão de descalabros, O mo tem si- 

vidades financiadas pela Lei Rouanete, do o único bastião confiável, corajoso e cioso de seu papel, 
agora, por tentar intervir de forma des- Oposição, TCU, Ministério Público, até o Senado oscilam e 
cabida na saúde pública. De cultura por vezes não enxergam o am pedais pe omaior e 
mesmo, nada. Não deixa de ser um es- mais caro estelionato eleitoral, para o vale dar calote em 

pelho do governo Bolsonaro. divida judicial, arrombar o teto e sabe-se lá mais que truque. 
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O show velho e 
ruim do presidente 

olsonaro anunciou que sentará praça 

B no PL do deputado Valdemai Costa 

Neto, à quem jo chamou de “corrupto” e 
“condenado”. Para um presidente que 

tem como chete da Casa Civilum senador 

que jáo chamou de “fascista”, essas são 
salvas trocadas entre figurantes daquilo 
queo general Augusto Heleno e hamoude 

o show político”. 

Bolsonaro quero apoio desse tronco do 
Centrão e, acima de tudo, quis evitar que 

Costa Neto flertasse com uma coligação 
petista. Jão cacique do PL quero apoio do 
governo para lubrificar seus candidatos 

ao Congresso. Nessa disputa, o resultado 

da eleição presidencial é secundário. 
Quem acreditou nas virtudes econômi- 
casdo gratenoedacloroquina, bemcomo 
nas “bancadas temáticas” que dariam 

sustentação ao governo, foi rebaixado na 
qualidade da empulhação que consome, 

Valdemar Costa Neto é um prodígio 

político. Move-se noescurinho de Brasi- 

lia. Quase sempre acerta, mas em 2012 
tomou uma condenação de sete anos, 
cumpriu parte em regime semiaberto, 

trabalhando numa padaria cujos brio- 
ches apreciava. Vestiu o galardão da tor- 
nozeleira eletrônica eacabou beneficia: 

do num indulto coletivo. Suas raizes 

eleitorais estão em Mogi das Cruzes 

(SP), onde ganhou D apelido de Roy E 

um mestre nas armações de bastidores, 
capaz de passar despercebido na mundo 
dos holofotes federais. 

(Perde, de longe, para o chinês Zhang 

Dagian, que chegou a sua cidade no final 
dos anos 40 e lá viveu por algum tempo 

sem deixar rastros. Zhang acumulava 

dois títulos: era ao mesmo tempo um cé- 

lebre pintoreo maior falsário de pinturas 
antigas chinesas.) 

As alianças de Costa Neto têm a auten- 

ticidade das pinturas de Zhang, e é bom 

lembrar que ainda há quem pague bas- 
tante por elas, Pelo lado do capitão, esse 

acerto tem um presente promissor, mas 
seu luturo é incerto. Não lhe faltam can- 

didatos aministros, mas coisas estranhas 

acontecem na sua máquina 
Bolsonaro elegeu-se por um partido, o 

oitavo de sua carreira política, anunciou 
que criaria outro, não conseguiu, ciscou 

aquiealiefinalmentechegará ão PL. Três 

ministros (Santos Cruz, Luiz Henrique 

Mandetta e Sergio Moro) tornaram-se 
adversários. O" “Posto Ipiranga” de Paulo 

Guedes perdeu 21 integrantes. Nem to- 

dos foram embora porque estavam des- 
confortáveis, mas todos sentiram-se me- 

lhor. Num só dia, 35 servidores do Inep 

pediramo boné. Noutro, 2l cientistas de- 
volveram os crachãs da Ordem Nacional 
do Mérito Científico. 

Baixas em governos são coisas da vida, 

maso mandarinato do capitão tem um as- 
pecto inédito: ninguém ficou menoi 
saindo. (Noves fora Ricardo Salles e Er- 
nesto Araújo, )O raciocínio inverso é dra- 
márico, Paulo Guedes ficou menor, Essa 
perda de escala é mais significativa quan 

dose sabe que ele acumulou ministériose 
instituições com voracidade e inexperi- 

ência [amais vistas, 

O general da reserva Augusto Heleno 
classificou a metamortose bolsonarista 

como parte do “show da politica”, desclas- 

sificando muito mais o tipo de espetáculo 

em que se meteu. A politi ca tem sempre 
algo de show, mas o do capitão temo trava 

das velharias de mã qualidade. 
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O palhaço 
eocapitão 

irírica é produto da avacalhação da po- 

T lítica. Em 2010, levou seu besteirol de 
circo para o horário eleitoral gratuito. 

Sem saber onde ficava o Congresso, tor- 

nou-seo deputado mais votado do país. 

Bolsoharo é produto da descrença nos 
políticos. Em 2018, misturou seu discur- 

so de ódio com uma preg ÇÃO antissiste- 

ma. Sem saber governar, recebeu quase 
58 milhões de votos e virou presidente 
Em duas semanas, o palhaço eo capitão 

devem se transformar em colegas de par- 

tido. Vão dividir espaço no Partido Libe- 
ral, acostumado a fazer negócios com to- 

dos os povermnos. As duas filiações foram 
costuradas pelo mesmo personagem: O 

ex-deputado Valdemar Costa Neto, 
O chefão do PL é um mestre na arte 

da sobrevivência. Deputado por seis 

mandatos, renunciou duas vezes para 
escapar da cassação, Foi condenado 

no mensalão e delatado na Lava-jato, 

Amargou um ano na cadeia, mas nun- 

cadeixou de mandar na legenda. 
Escolha de partido é igual a casamen- 

to”, disse Bolsonaro em outubro. Neste ca- 

so, um casamento de interesses. O presi- 

dente precisava de uma sigla para diga + 

tara reeleição eo PL buscava um puxador 

de votos para engordar o fundo eleitoral. 

Ocapitão perambulava atrás de um par- 
tido havia dois anos. Não conseguiu regis- 
traro Aliança pelo Brasile foi chutado pe- 

lo Patriota antes de assinar a ficha. Agora 
val arrastar seu grupo para uma legenda 
com força nos estados e tempona TV. 

O histórico dos noivos sugere que o en- 

lace pode durar pouca. Bolsonaro já pas- 
sou por oito siglas diferentes. Deixou o 

PSL parque pe deu a disputa pelo cofre. 

Valdermar não gosta de dividir poder nem 

dinheiro. Aceitaaliados de todasast jhos, 

desde que não contestem suas ordens. 

Tiririca se lançou na política com o 
lema”Pior quetá, não fica”. Desde que 
subiu a rampa, Bolsonaro se empenha 

em mostrar que ele estava enganado. 

Venezuela e Nica rágua 

O PT deuuma força ao bolsonarismo ao 

insistir no apoio a Nicolás Maduro, que 
mergulhou a Venezuelanocaos político 

eeconômico. Agora repete a dose aú fes- 

tejar a “reeleição” de Daniel Ortega na 
Nicarágua. O ex-revobacionário pren- 
deu os lideres da oposição e promoveu 

uma eleição de fachada para se eterni- 

zar no poder. À burocracia petista des- 
creveu a farsa como “uma grande mani- 

festação popular e democrática”. 

ROBERTO 
DAMATTA 
Ó Ey 
hióoguegobo gioba cor fopinina 
editei arliposagidha cum de 

Fique com Deus... 
alamos com quem entramos em contato, 

E aro conhecidos ou desconhecidos — 
gente que nem sabemos se acreditam ou não 
nesse Deus a eles desejado. A ênfase é no que 

se pode chamar de “é” qu na crença indiscu 
tivel, pois o desejo funciona como um marca- 
dor de sinceridade e boa vontade nas nossas 
aproximações físicas obrigatoriamente vigo- 
rosas. Elas incluem também os apertos de 

mão que esmagam os dedos e os abraços que 

merecem atenção, pois, dependendo do ami- 
go que você recebe nos braços, suas costelas 

correm o risco do esmagamento, mas ambos 
os gestos são a parte fisica da enorme consi- 

deração dos “abraços apertados” que os “ami- 
gos do peito” praticam — esses afagos inexis 

tentes nos hábitos americanos. 

No entanto, tanto o"fique' quantos “vá com 
Deus” são usados em momentos de despedida 
quando, geralmente de modo pesaroso, real 

ou hipócrita, wma relação revela seu lado fini- 
to e elástico a confirmar que, afinal de contas, 
temos independência pessoal relativa ou ab- 

soluta uns dos outros. Em ambes os casos, diz- 

se a mesma coisa: pois ou somos nós quem sai- 

mos (evamos com Deus... j;onéocompanhei- 
ro que nos abandona e igualmente vai acom- 

panhado da div indade suprema. 

O “vá com Deus” implica uma esperança 
de que, mesmo sozinho, o amigo siga em se- 

gurança e proteção, alcançando seu objetivo 
mesmo em condições solitárias, pois, se ele 
não está mais conosco, ficasimples e modes- 
tamente com o Criador do Universo, o Be 

uhor da Vida. Seriam essas expressões varia- 

ções do clássico “a-deus”, ou seja: até o mo- 
mento em que Deus permitir um reenicon- 
tro, quem sabe no bar, na repartição, no jor- 

nal —ou no Céu onde Ele a todos espera? 

Eis uma pergunta que não pode ser respon- 
dida numa crônica, mas minha imaginação 

nela vê a revelação de nossa dificuldade de vi- 
ver uma solidão muito comum nos contos de 
tada, nos mitosenas históras. de assombração 

(bem como nos sistemas aristocráticos), em 

O o a: — a SR = NH 

que o sujeito da narrativa, por enfermidades 
inesperadas, desobediência ou a maldade de 
algum bruxo solitário (e sem Deus), perde o 

numa provocando um isolamento inesperado 

e perigoso. Algo que escapa das rotinas. Uma 
rotina em que podemos nos isolar, mas (como 

diriaL, Dumont)a indivi- 
dualidade existe como 

um fato, não como um va- 

lar. Pois a solidão é vivida 
como algo irregular e an- 

tpático — ficar só e sem 

Deus é sintoma de um 
isolamento negativo. Ca- 

so para autoritários e cor- 

ruptos. 

Sugeri anteriormente como Deus é onipre- 
sente no Brasil e como a expressão seria um 
modo de invocar proteção para situações de 
despedida — de momentos que individuali- 
zam. No fundo, 0"ficarcom Deus” é permane- 

cer com a sociedade, conforme diria um pou 

co lido Durkheim. O “fique com Deus” tala 

também de moda revelador de nossa insegu- 

rança neste nossa triste tempo de alta violên- 
cia e de desconfiança em todos os níveis. 

Um outro elemento contido na expressão 
énossa profunda base religiosa, fundada no 

cristianismo católico ramanoe bíblico por 

Fosse vu um 

exagerado, não 

hesitaria dizer 

que o estar com 

o Criador é, no 

Brasil, normal 

mesmo pari quem 

nele não crê 

que, conforme reitero,obom caminhar exi- 

ge a invocação profilática de Deus, 
Fosse eu um exagerado, não hesitaria di- 

zerque o estar com Deus é, no casobrasilei- 

ro, normal mesmo para quem nele não 
acredita ou finge acreditar. 
Nesse sentido, Deus traduz não apenas a 

entidade original e estruturante dó Univer- 

so, mas igualmente o simbolo da totalidade 
que nos envolve. Da vida pulsante e amoro- 
sa. Pois, se Deus está em quem vai e com 

quem fica, é o cerne de todo elo positivo en- 

tre todos os viventes, Ele, como ensinou 
Durkheim, é o grupo que protege, amima, 

conforta e faz a vida ser suportável. 

Jamais estamos sós. Um velho mentor, O 

professor Moneygrand, diz que é por issoque 
nossos ladrões são descobertos. E que eles 

precisam mostrar suas riquezas... No Brasil, 

os ladrões são vitimas de seus relacionamen- 
tos, pois eles não roubam para si, mas para 
“arrumar” seu partido ou família. Roubar se 

cretamente seria roubar, mas, em nome do 
povo ou do partido, seria um “arrumar-se”, 
um afanar — um “tirar” legal, com Deus e 
dando graças a Deus e à lei que o representa 

nos altares e confessionários jurídicos. Pois 
de que adianta ficar rico sozinho (e sem 

Deus) —semaqueles “amigos de fé”? 

, T—— o 
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Aplicativo de votação gera novo impasse 
MAWES  Aliadosde João Doria questionam sepurança da sistema com base em auditora 

FREIO DE ARRUMAÇÃO 
STF forma maioria para suspender orçamento 
secreto, e Congresso já articula reação 

Q 
“A utilização 
de emendas 

orpamentdrias 

corro ford 
de Cop tação 

de apoio 

político pelo 
Pruter 
Executivo, 

ahém ce 

afrontar o 

princípio da 
igualdade, na 

medida em 

que privilegia 
CErios 

congressistas 
em detrimento 

de outros, põe 
em risco o 

sistema 

democrárico” 

Cárme fem n 

Lúcia, ministra 

do STF 

ENTENDA O 
QUE SÃO AS 
EMENDAS 

MARIANA MILISTE, MATALIA 

PORTINARI, GERALDA DOCA, 

PULA LINDSER É INGRID RIBEIRO 
gline athogisão é am br 

LOM 

Supremo Tribunal Federal 
WAP (STE) formou maioria pa- 
ra suspender a execução das 

emendas do orçamento secre- 

to de 2021, que representam 
R$ 16,8 bilhões e beneficiam 

deputados e senadores esco- 

lhidos pelo governo, Seis dos 
dez ministros da Corte já vota- 
ram para interromper a distri- 

buição da benesse e determi- 

nar que sejam divulgados os 
detalhes do que já foi destina- 
do até aqui, como os autores 

dos repasses. No Congresso, 
parlamentares discutem co- 

mo reagir à medida. 

Até ontem, haviam votado 

pela suspensão a relatora do 
processo, Rasa Weber, e os mi- 

nistros Cármen Lúcia, Luis 

Roberto Barroso, Edson Fa- 
chin e Alexandre de Moraes. 
Apenas Gilmar Mendes diver- 

giu, ao defender a manuten- 

ção dos pagamentos e à exi- 
gência de que as informações 
referentes aos repasses sejam 

tornadas públicas. O tribunal 
estã analisando uma liminar 
(decisão provisória) proferida 

of Rosa Weber, que na sexta- 

Ei determinou a interrup- 
ção do instrumento. O julga- 
mento ocorre no plenário vir- 

tual, em que os magistrados 

não se reúnem, apenas publi- 
cam seus votos numa platafor- 

ma virtual. Eles têm até 

23h59m de hoje para fazé-lo. 
Com o que se decidiu até 

aqui, o STF não acaba com 

as emendas de relator, mas 

proibe aexecução de valores 
referentes ao Orçamento de 

2021 por meio desse instru- 

mento. Futuramente, o ple- 
nário deverá se debruçar so- 
bre o mérito, ou seja, a lega- 

lidade dessa forma de distri- 

buição de recursos da Uni- 
ão, O caso teve inicioapãsos 

partidos PSOL, Cidadania e 

PSB acionarem o Supremo 
para questionar a legitimi- 
dade dessa forma de parti- 

lha de recursos do Erário. 

As emendas de relator 
compõem o orçamento secre- 
to. Trata-se de um artifício pe- 

lo qual o deputado ou senador 

escolhido relator do Orça- 
mento daquele ano tem e po- 

der de encaminhar direta- 
mente aos ministérios suges- 
tões de aplicação de recursos 

da União. Nesse processo, não 

é divulgado o nome do parla- 
EneTitar Cqabe figura Conno autor 

O que são as emendas 

parlamentares? 

Alem de analisar e aprovara Lei 

Orçamentária apresentada pelo 

governo, deputados e senadores 

também podem propor alterações 
no texto, as chamadas emendas 
parlamentares É possivel acres» 

centar, suprimir ou moditicar 

determinados itens do projeto, 

desde que a proposta cumpra 

regras estabelecidas previamente, 

como a compatibilidade com a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias 

TCU recomendouem atéapgoranãocumpriy,  maúnicotodosospaga- rios paraadivisãodos 
junho que governo Paraescapardecobran- mentosfeitostantoem recursos. 

abrisse dados ças. o Ministério da 2020 quanto em 2021. 
Economiae o Congresso > O Ministério da Econo- 

têm feto um jogo de > OMinistériodatco-  miaalimaqueaúnica 

> OTribunaldeContas  empurrasobredequem  nmomiaaté passou a normaquie disciplina a 

da União (TCU) reco- ea responsabilidade registrar emseusiste- execuçãodessas emen- 

mendouemjunhoqueo — pelosdados maintegradooquanto | daséumaportariaesta- 

povernoabrisseas esta sendo empenhado — belecendo que quem tem 

informações sobre > Arecomendação do epagoememendasde  decomunicar 05 paga 

quem são os “donos TeuUfoteitaaovotaras relator masaté agora mentos é o relator do 

das emendas do orça- contas de 2020 de Jair não informou quemsão Orçamento, que por sua 
mento secreto, para Bolsonaro. Naépoca, o os deputadosesenaco-  veznão temobngação de 

onde elas estdo sendo tribunal disse que à res que lizeramos inlormar ao governo quais 

enviadas e com qual púvernodeveriapassar pedidos. Tampoucosa parlamentares esta aten- 

critério masogoverno  aregistraremumsiste:  sabequaissãooscritê- dendo (Manara Caeiro) 

de tal solicitação. Esse instru- 
mento vem sendo usado pelo 

governo para turbinar as 

emendas de aliados no Con- 
gresso. Ancontrário dasemen- 
das individuais, as de relator 

não são divididas igualmente 
entre os parlamentares. 
Em seuvoto, Cârmen Lúcia 

fez uma crítica contundente e 

se posicionou contra, inchusi- 
ve, aquestão deorigem do arti- 
fício, a distribuição desigual: 

“A utilização de emendas orça- 
mentárias como forma de co- 
aptação de apoia político pelo 

Poder Executivo, além de 

afrontar o princípio da igual- 
dade, na medida em que privi- 

legia certos congressistas em 

detrimento de outros, põe em 
risco o sistema democrático. 

Paraque servem? 

Com as emendas, deputados e 

senadores podem opinarsobrea 

alocação de recursos públicos em 

lunção de apendas políticas e 

eleitorais em seus respectivos 

estados e municípios de origem, 

Quais os tipos de emendas? 
São quatro. Às individuais podem 

ser apresentadas por qualquer 

umidos deputados e senadores. 

São permitidas até 25 emendas 

Esse comportamento com- 

promete a representação legi- 

tima, escorreita e digna, des- 
virtua os processos e os fins da 
escolha democrática dos elei- 
tos, afasta do público o interes- 

se buscado e cega ao olhar es- 
crutinador do povo o gasto dos 
recursos que deveriam ser di 

figidos ao atendimento das ca- 
rências e aspirações legítimas 
da nação” escreveu, 

Unica adivergir de Rosa We- 

ber, Gilmar argumentou que a 

suspensão pode prejudicar 
projetos que já foram iniciados 

pelo governo. “A Administra- 

ção Pública já começou a ado- 
tar medidas de execução, tais 
como recebimento de propos- 

tas para a realização de convê- 
nios, contratos de repasse cu 

por parlamentar, e o limite para 

cada deputado e senador, no 

Orçamento de 2021, éde R$ 18,2 
milhões. Às coletivas são forma» 

das pelas emendas das bancadas 

estaduais e das comissões técni- 

cas da Câmara e do Senado. Hã 
ainda as emendas do relator, 
feitas pelo deputado ou senador 

que, naquele determinado ano, 
foiescolhido para produziro 

parecer final sobre o Orçamento, 

Apenas às emendas individuais & 

das bancadas estaduais têm 

execução obrigatoria 

até mesmo iniciado ou con- 
cluído processos licitatórios. À 

assim permanecer, instala-se 

quadro em que várias progra- 
maçõesorçamentárias sofreri- 
am paralisação total, indepen- 

dente do estágio de execução 
de despesa”, argumentou, 

CONGRESSO ESTUDA SAÍDA 
Horas depois de o Supremo 
formar maioria, deputados 

e senadores já começaram a 

articular uma reação. Pres- 

sionados por prefeitos alia- 
dos, que se beneficiam da 

aplicação dos recursos em 

melhorias nos seus munici- 
pios, parlamentares estu- 

dam uma saida legislativa. 

Uma das possibilidades se- 

na aprovar um projeto que 

Quais as críticas aouso das 

emendas do relator? 

Formalmente. essas emendas têm 

como finalidade corrigir erros ou 

omissões de ordem técnica no 

proceto de lei orçamentária, mas 

desde 2020 representam uma 
parcela relevante do Orçamento. O 

governo Bolsonaro tem usado à 

mecanismo em troca de apoio no 

Congresso. Às vésperas da votação 
da PEC dos Precatórios na Câmara 

toram liberados, em dois dias. 

cerca de R$ 900 milhões em 
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remaneje as verbas das 
emendas de relator para os 
orçamentos dos ministéri- 

os. Com isso, a destinação 
dos valores seria nepociada 
pelos congressistas direta- 
mente com as pastas. Uma 
ala do governo, contudo, 

ainda resiste a essa alterna- 
tiva. No próprio Congresso 

hão receio de que essa saída 

seja interpretada pelo STE 
como uma burla à decisão 
da Corte, visto que não ha- 

veria transparência sobre as 

negociações entre congres- 
sistas e ministérios. 

Dos R$ 16,8 bilhões das 

emendas de relator de 2021, 
R$ 5 bilhões já foram empe- 
nhados, ou seja, reservados à 

algum fim. A suspensão do 

pagamento dessa fatia é o que 
gera mais inconformismo en- 

tre congressistas & prefeitos. 

O lider do governo na Câma- 
ra, Ricardo Barros (PP-PR), 
classificou a decisão do STF de 

“ativismo político do Poder Ju 

diciário”. Questionado sobre 
qual será a solução para execu- 

tar as emendas, ele disse que 

cabe a Arthur Lira (PP-AL) e 

Rodrigo Pacheco (DEM- 
MOC), presidentes da Câmara e 
do Senado, resolver a situação. 

— A solução é bem sim- 
ples, mas ainda não sei co- 
mo vai ser. Vai depender do 

Arthur Lira e do Pacheco. 

(Colaborou Marten Couto) 

emendas de relator. Não hã identi- 

ficação dos autores dos repasses 

nemo detalhamento dos projetos 

aserem realizados. Por isso. são 

chamadas de “orçamento secre- 

to”. Esses recursos também não 

são divididos entre todos 05 parla- 

mentares. Ate 7 de novembro, já 
forammempenhados R$ 9.3 bilhões 

para essa categoria, o equivalente 

a 42% dos recursos destinados a 
emendas este ano Redutos de 

lideres do Centrão, como as cida- 

des de São Gonçalo (RJ) e Arapica- 

ra(AL), são os mais beneficiados. 

Julgamento, 

Rosa Weber e 

Cârmen Lúcia: 

votos à favor da 

suspensão da 

execução de 
emendas do 

orçamento 

secreto 
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Nunes Marques está “empatando 
o jogo' no STF, diz Bolsonaro 
Ministro do Supremo tem pedido vista em processos que interessam ao governo; 

presidente volta a criticar demora de Alcolumbre em pautar sabatina de Mendonça 

DAM TEL ELLA E LINDAS MATHIAS 

palco tiago cam Es 
EnisERaSds 

O presidente Jair Bolsona- 

ro afirmou ontem que 
há “10%” dele dentro do Su- 
premo Tribunal Federal 

(STF)eindicouqueo minis- 
tro Kassio Nunes Marques, 

primeira indicação do atual 
chefe do Executivo à Corte, 

tem pedido vista em proces- 

205 q LE Interessa d0 PovVer- 

no para “empatar o jogo”. 

O pedido de vista é um ins- 

trumento em que os minis- 

tros podem interromper o 
julgamento de processos 

para que tenham mais tem- 
po para analisá-los. 
Bolsonaro levou onomede 

Nunes Marques a0 Senado, 

responsável por referendar 

as sugestões ao STE, emoutu- 
bro de 2020, navagade Celso 

de Mello. A segunda indica- 

ção, no entanto, está travada 
desde julho — ontem, o pre- 

sidente da CC] da Casa, sena- 

dor Davi Alcolumbre (DEM- 
AP), reafirmou que o proces- 
so de indicação do ex-advo- 

gado-peral da União André 

Mendonça segue “parado”. 
— São dez que decidem lá 

(no Supremo, que vem funci- 
mando com um ministro à 
menos). Hoje, eu tenho 10% 
de mim dentro do Supremo 

É... | Quando se fala em pautas 
conservadoras, ele (Nunes 

Marques) já pediu vista de 
muita coisa que tem a vercom 

conservadorismo. Se ele ape- 

nas votasse contra, ia perder 
porõa3,oul0al.A gente não 

quer perder porBa3culDal 

A gente quer ganhar o jogo ou 

empatar. Ele está empatando 
esse jogo — disse Bolsonaro 
ao Jornal da Cidade Online, 
alinhado ao governo. 

JULGAMENTO DE DECRETOS 

Em março, por exemplo, Nu- 

nes Marques suspendeu o jul 
gamento de um decreto de 

Bolsonaro que reduziu e alte- 

rou a composição e a forma de 
escolha dos membros do Con- 

selho Nacional do Meio Ambi- 

ente (Conama). À Corte julga- 
va a inconstitucionalidade da 
medida e, no momento em 

que o ministro pediu vista, O 

placar era de quatro votos a ze- 
ro pela anulação do decreto 

No julgamento, no plená- 

riovirtual, de ações que ques- 
tionam cs decretos editados 
por Bolsonaro que facilita- 

ram a aquisição de armas em 
setembro orministrovoltoua 

pedir vista, interrompendo a 
votação. Naquele momento, 

o placar era de trés votos fa- 

voráveis à suspensão das pu- 
blicações. Parte desses de- 

cretos já havia sido suspensa 

graças a decisões liminares 
da ministra Rosa Weber e do 
ministro Edson Fachin, 

Na ação em queo presidente 

questiona a abertura de inqué- 
ritos no STF mesmo sem um 

pedido do Ministério Público, 

Nunes Marques voltou a agir 

pela suspensão da votação. Ele 
pediu vista no dia 27 de outu- 

bro, quando os ministros Ale- 

xandre de Moraes, Rosa We- 

ber e Cârmen Lúcia já haviam 
votado com o relator Edson 

Fachin para rejeitar o pedido 
de Bolsonaro. Em jogo, estava 
atliscussão sobre a possibilida- 

de de o Supremo instaurar in- 

quéritos de ofício, como o das 

fake news, que atinge aliados 
do governa. 

Na mesma entrevista, 

Bolsonaro ponderou que 
não “manda” nos votos de 

Nunes Marques & voltou a 

criticar a demora de Alco- 

lumbre em pautar a sabati- 
na do ex-advogado-geral 

da União. 

ALEXANDRE 

SAMPAIO 
Presidente da Federação 
Brasileira de Hospedagem 

e Alimentação (FEMA) 

— Agora indiquei Len 

(Mendonça), que é um 
compromisso meu, um 

evangélico. Há quase qua 

tró meses que não entra na 

pauta para a sabatina. O 
que está acontecendo? O 

presidente da Comissão de 

CARINA 
CAMARA 
Coordenadora da 
Câmara Temática de 

Turismo do Consórcio 
Nordesto 

MEDIAÇÃO 

MARIANA 

Colunista do Globo 

Constituição e Justiça (AÍ- 

columbre) não é simpático 

dO NOME, quer outro, Eu 

não tenho como fugir do 

nome do André (Mendon- 

ça). E como ele não é sim- 
patico ao nome, ele quer 

outro — disse Bolsonaro. 
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difiã , Bo PCA o Lim 

Elogio de Bolsonaro. Nunes Marques, ind cado pelo presidente à Corte 

O REAQUECIMENTO DO 
TURISMO PÓS-PANDEMIA. 

A última edição do ano do E Agora, Brasil? vai discutir 
O reaquecimento do turismo no pais. No novo cenário, 
a proximidade das festas de fim de ano e das férias, 
a diminuição das medidas restritivas e o desejo do 
brasileiro de voltar a viajar, Acompanhe ao vivo esse 
debate com grandes profissionais do setor. 

JEROME 

CADIER 
CEO da LATAM Brasil 

Participe dos debates mais 
importantes para O 

HOJE, 
DE 10H AS 12H 

país. 

TRANSMISSÃO AO vivo 
o GLoBo Valor OO9O0 

OGLOBO Valor 

ho a Es | Essira e ET 

Presidente da CVC 

MAGDA 

NASSAR 
Presidente da 
Associação Brasileira 

do Agências de 

Viagens (Abav) 

MARIA LUIZA 

FILGUEIRAS 
Colunista do Valor Econômico 
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STJ anula decisões 
de investigação da 
'rachadinha' de Flávio 
Dois ministros da Corte mudam de posição e dizem que ação 
contra senador não poderia correr em primeira instância 

ANDRE DE SOLEA 
declaro aghoba come fr 
mma o o. 

a do Supe- 

rior Tribunal de justiça 
(ST]) anulou todas as de- 
cisões do juiz Flávio Ita- 

balana, da 27º Vara Crimi- 

nal do Ria, no caso em que 
osenador Flávio Bolsona- 

ro (Patriota-R]) era acusa- 

do de ter se beneliciado de 

um esquema de recolhi- 
mento de parte dos salári- 

os de servidores de seu ga- 

binete. O posicionamento 
da colegiado deve levar a 
investigação das “rachadi- 

nhas” para aestaca zero. 
O caso foi aherto para in- 

vestigar a prática no periodo 

emqueo filho mais velho do 

presidente Jair Bolsonaro 
era deputado estadual na 
Assembleia Legislativa do 

Rio de Janeiro (Alder|). Al- 
guns de seus ex-funcionári- 
os confirmaram em depoi- 

mentos que eram obrigados 

a devolver parte dos seus 
vencimentos, 

O colegiado do ST] bateu o 

martelo por 4 votos a 1. O pri- 

THEO UML SLTO À GE postcio- 

nar ontem a favor de Flávio 

foi João Otávio de Noronha, 

Ele foi acompanhado por 

Reynaldo Soares da Fonseca, 
Ribeiro Dantas e Joel Tlan Pa- 

ciornik. Apenas o relator da 

ação, Jesuíno Rissato, que já 
havia votado na sessão de 21 
de setembro, foi contra o pe- 

dido da defesa. 

Em fevereiro deste ano, tam- 
bém porá votos a 1, a mesma 

Quinta Turma já havia derra- 
bado aquebrade sípilos fiscal e 
bancario do senador, medida 
determinada por Itabaiana. 

Em março, porém, por 3 votos 

a 2, 0 colegiado rejeitou um 
pedido para anular outras de- 
cisões tomadas pelo magistra- 

do. Agora, dois ministros que 

haviam se manifestado contra 
Flávio mudaram de posição: 

Reynaldo Soares da Fonseca e 

Ribeiro Dantas. 
A maioria da turma en- 

tendeu que o caso de Flávio 

Bolsonaro não poderia ter 

sido julgado em primeira 
instância, argumentando 

que o foro correto para esse 

caso seriao Orgão Especial 
do Tribunal de Justiça do 
Rio (TJ-RJ). 
— Nessa linha de entendi- 

mento, a condução de medi- 

das cautelares preparatórias 

por juiz de primeira instân- 

cia revelou-se temerária (...) 
Não há como sustentar que o 
magistrado de primeira ins- 
tância ora era aparentemen- 

te com peten e pr inmesti- 

gar o Senador da República 
que acaharade deixar o cargo 

de deputado estadual. Se era 
absolutamente incompeten- 
te para o deferimento das 
medidas cautelares investi- 
gativas, não há como susten- 
tara viabilidade da ratifica- 
ção dessas medidas pelo Tri- 

bunal de Justiça do Rio de Ja- 

neiro, já e são manifesta- 
mente nas, 

Ribeiro Dantas justifi- 
cou sua mudança de opini- 

ão lembrando quo Supre- 
mo Tribunal Federal 
(STF) já se manifestou a 
respeito do faro privilegia- 
do de parlamentares do 
Congresso Nacional. 

— O Supremo mudou de 

opinião, cu melhor, esclare- 
ceumelhoro seu pensamento, 

completou o seu pensamento 

naquele julgado. E olezem seu 
órgão máximo, o plenário. 
Com essas novas luzes, toma 
outra aparência. Agora o que 

nos parece é que realmente o 
juizo de primeiro grau não era 

6 juizo aparente no momento 

“ 
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Liberado. Flávio Bolslonaro comemora decisão do ST) e acusa Ministério Público do Ria de perseguição 

em proferiu aquelas decisões 

— afirmou o ministro. 

Elávio foi denunciado pelo 

Ministério Público do Rio 
(MP-RJ) pororganizaçãocri- 
minosa, peculato, lavagem 

de dinheiro e apropriação in- 
débita. A a da acusa- 
ção, no entanto, está travada 

por um recurso apresentado 

ao STE, Com a anulação de 
decisões que proporciona- 

rama obtenção de provas, à 

tendência é que a peça de 
acusação fique esvaziada 
A defesa do senador co- 

memorouadecisão. O advo- 

gado Rodrigo Roca, que de- 
ende Flávio, disse que o ve- 

redicto do ST] esvazião caso 

das rachadinhas. 
— Lima vara criminal não 

pode e munca pôde julgar um 

deputado estadual e muito 

menos um senador por fatos 
relativos a seus mandatos, ain- 

da que se tratem de mandatos 

cruzados. Portanto, essa dec- 

são do STJ, além de acompa- 

nhar amais recente posição da 
Suprem Corte sabre o tema, 
reiterou a própria jurispro- 

dência para anular todas as de 
cisões proferidas pela primei- 
ra instância nesse acaso, Com 
isso, eu tenho o chamado caso 

das rachadinhas como vazia, 

resolvido, e com justiça —dlis- 
seo advogado. 

ALCANCE INDIRETO 

O própria senador divulgou 

uma nota oficial em queclassi- 

ficou a investigação como "ile- 
gal”, “Apús quase três anos de 
investigação ilegal e que, mes- 

mo ante as inúmeras arbitrari- 

odades, vazamentos e covardi- 
as, nada foi encontrado contra 
mim, a justiça finalmente foi 
teita. À perseguição promovi- 
da por alguns poucos mem- 
bros do honrado Ministério 

Público do Rio de Janeiro, para 

tentar atingir o Presidente Jair 
Bolsonaro, chega ao firm”. 

Com a ressalva de que não 
afuaram Ro caso é, por ISso, 

não poderiam ter detalhes 

do processo, advogados cri- 

minalistas consultados pelo 
GLOBO também avaliaram 
o alcance da decisão da Cor- 

te Superior. Eles entendem 

quea ST] enterroua investi- 
gação e que mesmo atos in- 
diretos de uma determina- 

ção do juiz Itabaiana podem 
ser anulados, Se o magistra- 

do, por exemplo, determi- 

nou uma busca é apreensão 

em que foi obtida um docu- 
mento que embase à convo- 
caçãode uma testemunha, o 

depoimento dela também 
pode ser anulado, de acordo 
comos especialistas. 

O MP-RJ informou que 

vaiaguardar a publicação da 
decisão do ST] para decidir 

Se VAI DECORE. 

AS DESCOBERTAS DA INVESTIGAÇÃO 

Ex-assessora de Flávio 

confessa rachadinha 

Emdepoimento ao Ministério 
Público do Rio de Janeiro, Luiza 

Sousa Paes, exassessorado 

gabinete de Flávio, admitiu que 
nunca atuou como funcionáriado 

filho do presidente Jair Bolsonaro 

eque também era obrigada à 

devolver mais de 90% do salário 
Foi a primeira vez que um ex 

assessor confesso Desquema 

legal no gabinete do pariamen- 

tar. Luiza relatou ainda que co- 
nheceu outras pessoas que vivi 

am situação semelhante: nomea- 

das sem trabalhar. Citouduas 

tilhas de Fabrício Queiroz, Nathã- 

la e Evelyn, é Sheila Vasconcellos, 

amiga da família. 

, 

Queiroz. Admitiu gerenciamento de valores de servidores 

Os'rolos' de Queiror 

O er-assessor Fabricio Queiroz 

admitiu, em depoimento por 

escrito ao MP-RI. que faziao 

“gerenciamento de valores 

Pr rer "= errrs e 

recebidos por servidores do 

gabinete do então deputado. 

assim como coordenava 05 

trabalhos edemandas' para 

expandir as redes de contato e de 

colaboradores do parlamentar. 

Eabiis otras 

Michellã. Recebeu de Queiros 27 depósitos em chegues 

Queiraz afirmou ainda que, por 

ter a confiança e autonomia 

dadas por Flávio Bolsonaro, 

nomeavaassistentes no gabine- 

te por julgar certo que a melhor 

maneira de "intensificar aatua- 

Pl qpaicaeengal ed qua rd a Si 
DE PARSONS À 7 ata PRN Di 

ção política seria a multiplicação 
dos assessores da base eleito» 

ral”, gerenciando 05 valores que 

cadaum destes recebia mensal 
mente, sem precisar dar satista- 

ções a Flávio sobre a "arquitetu- 

ra interna do mecanismo que 

criou” É que seus superiores não 

tinham qualquer conhecimento 

de sua atuação. 

Mensagens entre Queiroz e 

ex-mulher de miliciano 
Mensagens de texto obtidas pelo 

MP entre Queiroz e Danielle Mens 

donça da Nóbrega. ex-mulher do 

miliciano Adrano da Nóbrega, 

mostram que o ex-policial rece- 

beudinheiro da rachadinha por 

meio da mãe e da mulher, que 

toram funcionárias de Flávio, 
Queiroz demitiu Danielle e atirou 

para evitar uma vinculação entre 

o gabinete do filho do presidente 
eocriminoso, de acordo comas 

investigações 

Apergunta de R$89 mil 
Aquebra do sigilo bancário de 

Fabrício Queiroz mostrou que a 
primeira-dama, Michelle Boiso- 

naro, recebeu 27 depósitos em 

cheque que somam R$ 8º mil 
Após vir à tona a noticia de que 

Michelle havia recebido R$ 24 mil 

emsua conta, Bolsonaro afirmou 

que Queiroz havia feito dez depó- 

sitos de R$ 4 mil para quitar uma 
divida com ele de R$ 40 mil. 

Os depósitos para Queiroz 

Entre as provas apresentadas para 

sustentar os pedidos de buscada 

operação contra Flávio e ex-asses- 

sores em dezembro de 2019, 05 

promotores do MP-Ri apontaram 

483 depósitos de pelo menos 13 
ex-assessores na conta bancária 

de Queiroz, por transferência, 

cheque ou dinheiro emespécie, 

numtotal de R$ 2 milhões. Outro 

prupo de ex-assessores que saca- 

vam em espécie quase que inte- 

gralmenteo salário recebido tam- 
bêm oi identrficado, oque retor- 
qou as suspeitas de tachadinha. 

Mulher de Flávio não realizou 

saque durante cinco meses 
Apromotoria indicouquea den- 

tista Fernanda Bolsonaro “não 

realizou nênhum saque em sia 

conta bancariaentre os meses de 

agosto de 2010 e dezembro de 
2014, não contribuindo com 

qualquer quantiaemespécia 

para pagar as contas do casal 

nesse periodo”, A investigação 

aponta que Queiroz pagou mais 

decem boletos do casal em di- 

nheiro vivo. 
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Alas do PL 
resistem e 

acenam a 

adversários 
Anúncio da filiação de Bolsonaro provocou 

movimentação de diretórios, sobretudo os 

do Nordeste, que buscam autonomia 

JUSSARA SOARES MATALIA 

PORTINARI, GUILHERME 

CAETANO LS TAM SCHMITT E 

SERGIO BONO 
palco Doglota cam br 

nasci são pas vó 

LE após o ingresso de Jair 
Bolsonaro ao PL ser dado 

como certo, parlamentares de 

oposição ao governo já falam 

emdeixar a legenda enquanto 
diretórios estaduais tentam as- 

segurar a autonomia para 
manter acordos regionais & 
acenam a adversários do titir 

lar do Palácio do Planalto. A 

maior resistência estã no Nor- 

te e Nordeste. A definição do 
h puro do gm TEN a Ne So pr PE 

presidente da República, po- 

ré, só será tomada na próxi- 

rna semana, após uma reunião 
com o presidente do PL, Val- 

demar Casta Neto. 

Us principais entraves es- 
tãono Amazonas, Ceara, Pi- 

aui, Alagoas e Pará. Além 

disso, em São Paulo, o É pá &- 

tá apalavrado com a vice- 

governador (PSDB) Rodri- 

go Garcia. que disputará à 

governo do estado. Nesta 

quarta-feira, tucanos ainda 

acreditavam manter o com- 
promisso com o PL. 

Na Assembleia Lepislati- 

va paulista, por exemplo, o 
PL tem sete deputados, € 

maioria costuma votar a Ê 

vor dos projetos do poverna- 
dor João Doria, opositor de 
Bolsonaro e candidato nas 

prévias do PSDB. 

Interlocutores de Valdemar 

a fr mam Cure D ca Ch E 

ráconciliar as di fererç: 

sistência 

apesar de 
enittada de bolsonaristas será 

vantajosa ao PL. 
Bolsonaro já disse 

“00%” acertado com o PL, 

mas afirmou que antes de assi- 
nar a filiação terá mais uma 

conversa com Valdemar para 

dparar Essas dTéS As. 

Crítico de Bolsonaro, O vi- 
ce-presidente da Câmara, 

estar 

RL AH CEE Sd 

Marcelo Ramos. Descortarto como presidente 

Marcelo Bamos (PL-AM), 

pão esconde o desconforto, 

mas diz que ainda não to- 

mou qualquer decisão. O 
parlamentar, porém, já adi- 

antoli que Estará 

mesmo palanque que o pre- 

sidente da República: 
— [ryCUT adá (a entrada de 

Bolsonaro), mas não é uma 
Jecisão que eu tomarei agora 
po calor dos acontecimentos 

Aliado do governado: 
Wellington Dias (PT) no Pi- 
aut, o deputado federal Fã- 

bio Abreu (PL-PI) disse ao 

GLOBO que obteve com o 

presidente do PL a garantia 
que poderá atuar de modo 

ind epende: te. Caso 

não se sustente de dpora Em 

diante, adianta que ele e a 
deputada Marina Santos, 

também filiada ao PL no Pi- 

aui, deixarão a sigla. 
— No nivel nacional, o par- 

tido está na base do governo, 

mas, nas votações, já vinha- 

mos de forma independente 

eestavaclaro paraele (Valde- 

não ET, 

La 

SOLUÇÕES 
EM DEBATE 

COMO TORNAR SIMPLES A ADMINISTRAÇÃO 

DE REDES COMPLEXAS DE TECNOLOGIA 

EM TEMPOS DE TRABALHO HÍBRIDO? 

Nest 

as empresas 

serviços de T|c 

SEIT a 

Ive vamos 

enfrentarem o desaf 

ada vez mais Combléxos: 
nã dy e TRT Rr 
NECEssSIQaDe Ge um 

debater as e 

ESCrtÓMNO 

AMANHÃ, ÀS 15H 
solucoesemdebate.com.br 

Renato Simões 

NEeGÓCcKsS 

pr F 

7 

es dispo 

do QETENCIAT TE 

fÍSICO. 

niveis para 

es 

Paulo Souza 

DFERECIMENTO 

oi) | SOLUÇÕES 

continuariamos 
Ele deu uma 

garantia de que a vamos con- 
tinuar com essa autonomia. 
O desconforto também 

ocorre em Alagoas, onde o 
deputado federal licenciado 
Mauricio Quintella (PL) é 

tário de Infraestrutura 

do governo Renan Filho 
(MDB-AL), que deve apoiar 

mar) que 

nesse caminho. 

SECT 

Interlocutores de 
Valdemar Costa Neto 

afirmam que ele não se 
ese rçara para manter 

na sigla quem resistir 

Lula (PT) 
Jas redes sociais, 

O EX-DIESMENnTte 

em 2022, 

Quintela, que foi ministro 
de Transporte do presidente 
Michel Temer, critica Bol- 

sonaro abertamente. 
“Como chegamos até axu * 

Essa é a grande reflexão que 
nós brasileiros devemos fa- 

Arthur Igreja 

REALIZAR ÃO 

CU EDITORA GLOBO 

Wellington Dias. Governador do PT aliado do PL 

sda tragédia de Rol- 
escreveu Quintela 

no Twitter, em setembro. 

No Ceará, o PL é comanda 

mM j pelo Er tipMO do Ex] refeito 

da cidade de Euzébio Acilon 

Gonçalves, aliado dosenador 

Cid Gomes (PDT) e do atual 
BOM ernadi JE, í “amilo sa ntana 

(PDT) — o pedetista Ciro 
Gomes é pré- candidato E 
Presidência em 2022 

po tem o controle de seis las 

19 prefeituras da Ro Mea- 
tro polit ana de Fortaleza 

Aliados admitem a “saia- 

justa” do político e não des- 

cartam uma debandada lo- 
cal. Emnota odireiônioesta- 

dual disse que oo partide 

“tem à experiência e sabedo- 

ria para uniro partido fazer 
com ur el CCTESÇa 

sonaro! 

mais nas eleições « 

No Pará, o PL é aliado di 

governador Helder Barba- 

lho (MDB), que concorrerá 

à reeleição. O diretório lo- 

cal, porém, acredita que a si- 
tuação será contornada 

Política | F 

UTEIS PEREISA MGTrEA 

Rui Costa ioversiaddar da Bah à tem apoia do PL 

— Não vemos dificuldades 

de Bolsonaro no nosso parti 

do. desde que à autonomia 

no palanque estadual seja as- 
segurada — disse o deput: ado 

Cristiano Vale (PL- PA 1. 
No Rio Grande do Sul, « 

PL é base de apoio ao gover- 

nador Eduardo Leite 

[PSDB-RS). que também 

dis Puta as pré Vi& É: jdla SCI 

candidato à a presidente e 

costuma ser alvo de ataques 
de bolsonaristas, inclusive 
de cunho homefábico. 

Procurado, O presidente no 

PL do Rio Grande do Sul e vice 

lider do governo Bolsona 
deputado federal Giovani 

Cherini (PL-RS) preferiu Ra) 

CONTEST O LSSLIrGhoS 

Na Bahia, os deputados fe- 

derais do PL João Carlos Race- 

lar, Raimundo da Pesca e José 

ar ai apoiam a gestão de Rui 
: O deputado estadual 

Th, Eh 

em acordo COM dá Interesses 

do governador petista ma Ás- 

Vinicius Dônola 

MEDA 
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Bolsonaro no PL trava alianças de Castro no Rio 
Governador buscava aproximação com grupos de Paes e Lula e tentava mostrar relação mais discreta com presidente, que, diante 

do apoio do União Brasil ao projeto de reeleição no estado, pode dividir palanque com Garotinho e filha de Eduardo Cunha 

CAMILA ZARUR E GABRIEL SABÓIA 
palito sDogiaso cam br 

ida do presidente Jair Bol- 
sonaro ao PL deve mexer 

com o xadrez eleitoral da dis- 
puta ao governo do Rio. Com 
sua filiação à sigla do Centrão, 
o mandatário se tornará comre- 

ligionário do governador 
Cláudio Castro, que já era seu 
aliado, mas que há tempos evi- 

tava deixar tão explicita a ali- 
ança devido à queda de popu- 
laridade do titular do Palácio 
do Planalto. Além disso, à tro- 

ca de legendas fará com que, 
no Rio, o presidente tenha que 
dividir o palanque com politi- 

cos investigados — e alguns 
condenados —por práticas ili- 
citas, como o ex-governador 

Anthorry Garotinho, que inte- 
grará o União Brasil, truto da 

ão entre PSL e DEM, O fo- 
turo partido selou na noite de 

segunda-feira seu endosso à 
reeleição de Castro, 
Caso a filiação de Bolsonaro 

ão PL se concretize, Castro 

deve deixar de lado o sonhado 
apoio do prefeito do Rio, Edu- 
ardo Paes (PSD). de quem 
tentava se aproximar para 
conquistar votos na capital 
Auminense, em um eventual 

segundo turno das eleições. 

Em agendas recentes, o go- 
vermador vinha tentando re- 
forçar a parceriaentre os dois. 

O secretário municipal de Fa- 

zenda, Pedro Paulo, conside- 
rado o braço direito de Paes, 

Alianças. O audio Castro fez encontro no Paácio Larangeiras cúm caciques do Linião Bras para seiar apoio do partido. que val contar com membros da famíta Garotinho 

era apontado por membros 

do governo como o vice ideal 

de Castro. No entanto, em 

mais de uma ocasião recente, 
Paes € integrantes da família 

Bolsonaro se opuseram em 
relação ao enfrentamento da 
pandemia da Covid-19, 0 que 
tomaa possibilidade de alian- 

ça remota. Além disso, o pre- 
eito tem como pré-candida- 
to q presidente nacional da 

OAB, Felipe Santa Cruz. 
Outra possibilidade que po- 

de ser queimada com Castro e 
Bolsonaro na mesma legenda 

eaaproximação que aliados do 
governador tentavam fazer 
com o ex-presidente Luiz Iná- 

cio Lula da Silva (PT), princi- 
pal adversáriodo atual manda- 
tário, Há pouco tempo, Castro 

Dr. Fabiano Serfaty 

havia dito que o presidente da 
Alerj André Ceciliano (PT), 
poderia estar na vaga ao Seria- 
do de sua “chapa dos sonhos”. 

INFLUÊNCIA NA BAIXADA 
O apoio do União Brasil foi ofi- 
cializado num encontro no Pa- 

lácio Laranjeiras, residência 

oficial do governador, que reu- 
niu caciques do PL, como o 
presidente estadual da sigla, 

Altineu Córtes, e os futuros 

membros da nova legenda, 
que deve ser ecra pelo 
atual presidente do PSL no 

Rio, Waguinho, prefeito de 
Belford Roxo. A ça é um 
recuo do alcaide, que recente- 

mente havia ventl a possi- 

bilidade de rumper com o go- 
verno estadual e lançar uma 

WU 

candidatura da futura legen- 

da, que aguarda a aprovação 

do Tribunal Superior Eleitoral 
para ser criada formalmente. 
A mudança, no entanto, 

vem com a esperança de uma 
contrapartida de Castro para 
Waguinho, que almeja ocupar 
a vaga de vice na chapa para à 

reeleição do governador. A 
composição é vista com bons 
olhos por aliados do chefe do 

Executivo estadual, já que 0 
prefeito tem grande influência 
na Baixada, regiãocom impor 
tantes colégios eleitorais —no 

ano passado, ele foi reeleito 
em primeiro tumo com mais 
de 80% dos votos. Além disso, 

com Waguinho na chapa, a 

candidatura de Castro contará 
com um invejável tempo de 

TV e acesso aos fundos milio- 

nários eleitoral e partidário do 

União Brasil. 
A Baixada Fluminense e a 

capital do estado são vistos co- 

mo o calcanhar de aquiles de 
Castro: considerado um rosto 
pouca conhecido pelo eleito- 
rado nessas regiões, o poverna- 

dor tentava se aproximar de hi- 
deranças e prefeitos locais pa- 
ra se cacifar à disputa. Pesqui- 

sas recentes feitas pelo Palácio 
Guanahara apontaram que a 
associação a Bolsonaro faz 

com que Castro perca votos. 

Caso dividam o mesmo palan- 
que, o governador precisará 
pedir votos à reeleição do pre 

sidente e se alastar de qutros 

nomes, Com cargos distribui- 
dos a membros de 16 diferen- 

tes partidos, Castro considera 

ter um panorama mais tran- 

quilono interior, parondetem 
cumprido agendas ao lado de 
prefeitos e secretários aliados. 

Na reunião entre Castro e 
Waguinho, estava presente, 
além de Garotinho, o vice-pre- 

sidente nacional do PSL, An- 

tório Rueda, que deve assumir 
o mesmo cargo no União Bra- 

sil. Também foram ao encon- 

tro a filha do ex-presidente da 
Câmara Eduardo Cunha, Da- 
nielle Cunha, e os deputados 

tederais Chiquinho Brazão, 

Juninho do Pneu, Sargento 
Gurgel, e 05 estaduais Marcio 
Canela, Filipe Soares, Pedro 

Brazão e Fábio Silva, além dos 

ex-deputados Dica, Pedro Au- 
gusto e Ricardo Abrão, filho do 

ex-prefeito de Nilópolis Farid 

Abrão —todos devem seguir 
para o União Brasil, após uma 
articulação de Waguinho que 

reuniu nomes tradicionais da 

política Auminense e que ten- 
ta atrair o filho do ex-governa- 
dor Sérgio Cabral, o ex-depu- 

tado Marco Antônio Cabral. 
Nos planos de Waguinho, 

também estão lançamento da 

candicatura ao Senado da de- 

putada federal Clarissa Garoti- 
nho, que está de saida do 
PROS. Seu pai, que ainda pre- 

cisa reverter pendências na 
Justiça que o tiraram da dispu- 
taao governo do Rio em 2018, 

deve teritar à Câmara, embora 

tenha sido cotado para concor- 
rernovamente ao Guanabara. 

O panorama da psoríase no Brasil. 
À psoriase* é uma doença crônica, grave e que impacta muito 

além da pele". Nesta live, vamos abordar os aspectos é o panorama 

da doença no Brasil e o impacto emocional e social que a doença 

causa, Não deixe de acompanhar. 
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Novo corregedor do TSE 
mantém perfil “linha dura 
Mauro Campbell será responsável pelo inquérito administrativo aberto na 

Corte contra Bolsonaro e que pode levar à inelegibilidade do presidente 

MARIANA MUNIZ 
ma niano rear plot cam dr 

Basis 

À troca de comando na Corregedo- 
ria-Geral da Justiça Eleitoral não 

deve significar mudança de rumo no 

órgão. Essa é a percepção no Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) com a posse 
ontem do ministro Mauro Campbell 
Marques, do Superiol Tribunal de Jus- 

tiça (ST)), considerado linha dura, no 
cargo. Ele assume no lugar do minis- 

tro Luis Felipe Salomão e será respon- 

sável pelo inquérito administrativo 

aberto na Corte em agosto contra Jair 

Bolsonaro, que pode levar à inelegibi- 
lidade do presidente 
Campbell será o responsável por 

concluir a instrução dessa investiga- 

ção, que tem cinco frentes — uma de- 
las é a suspeita de atos de campanha 

eleitoral antecipada nas motociatas 

realizadas pelo presidente nos últi- 

mos meses e hancadas com dinheiro 

público. Outra linha de apuração de- 

finida pela corregedoria é a realiza- 

ção de transmissões por Bolsonaro 
com ataques ao sistema eleitoral e às 

urnas eletrônicas. À Corte também 

vaiavançar sobre blogsesites quedis- 
seminavam notícias falsas sobre as 
urnas e foram desmonetizados po! 
determinação do tribunal. 

Durante o julgamento das ações 
quepediama cassação da chapa Bol- 
sonaro-Mourão por disparos em 
massa naseleições de 2018, ominis- 

tro acompanhou o posicionamento 
de Salomão, então corregedor, e fez 

MORE ETO LEME AS CAM 4 TEL SE DADO 

Histórico. Mo ST Camphe! foi responsáve pelo alastamento do governador Mauro Cariesse (TO) 

uma manifestação contundente so- 
bre o discurso de ádio nas campa- 

nhas eleitorais brasileiras, citando 

diretamente o presidente. 
— Não são poucos oscand idatos 

que, como o presidente eleito, têm 

por foco de suas campanhas ataques 

generalizados aos demais candida- 
tos, às instituições e até mesmo à 

própria democracia. Nesse contex- 

to, O argumento para a obtenção do 
voto &o ódio, distribuido a esmo, 

namaioria das vezes, sem nenhuma 
verossimilhança fática —, disse. 
No mês passado, no ST], foieleo 

responsável pelo afastamento do 

As competici
 Tia 

governador do Tocantins, Mauro 
Carlesse (PSL), por suposta partici 

pação na obstrução de uma investi- 

gaçãode um esquema decorrupção 
Em agosto, propôs o afastamento 

da inelegibilidade do ex-prefeito do 

Rio Marcelo Crivella, mas manteve 

acondenação pela realização deum 
comício para o qual foram convida- 

dos apenas funcionários da Compa- 

nhia de Limpeza Urbana (Com- 
lurb). Para Campbell, não houve 

provas suficientes para caracterizar 
abuso de poder político. O novo cor- 

regedor fica no cargo até setembro 
de 2022, às vésperas da eleição 

se encaminham para 

OBITUÁRIO 

Iris Rezende/ EX-GOVERNADOR. AOS 87 ANOS 

De líder estudantil a 
ministro, uma vida 
construída na política 

Ce mais de 60 anos de vida 

pública e um dos políticos 
mais tradicionais de Golãs, O 

advogado e agropecuarista Iris 
Rezende Machado ocupou 

quase todos cargos eletivos ao 

longo de sua carreira: foi vere- 

ador, prefeito. deputado esta- 

dual, senador, ministro da jus- 

tiçãe da Agricultura e duas ve- 
zes governador. Após concluir 

q quarto mandato como pre- 
feito de Goiânia, em 2020, en- 

cerTou a carreira ps dítica. Des- 

de então, dedicava-se à cuida 

de sua fazenda e também do 

escritório de advocacia. 
Na juventude, Rezende foi 

lider estudantil e se formou 

em Direito pela Universidade 
Federal de Goiás (UFG). Co- 

meçouna politica em 1959, as 

ser eleito vereador pelo PTB. 

Na época, toi o candidato com 

maior múimero de votos e 0 
mais jovem da históriada capi- 
tal golantense, aos 25 anos. Em 
1962, filiou-se ão PSD e foi 

eleito deputado estadual. 

já em 1965, assumiu pela 

primeira vez a prefeitura de 
Coiânia, mas foi cassado pela 

ditadura militar. No pertodo 

em que ficou fora da adminis- 
tração, Iris Rezende montou 

um escritório de advoca 

cia. Com a extinção 
dos partidos políti- 

COS pelo Ato Insti- 

DRA Ai PRE EETÍ LSA DE CrORÁVA 

asultimas partidas, mas 

dinda tem multa emoção por vil Pensando na saúde do: 

participantes, às jogos estão sendo realizados com todos os 

cuidados Ed Malor-SE Qui diica DOSSIVE W atri 1a to! 

quem val levantar a taça deste anc 

pre déscobrii 

tucional nº2, transferiu-se ao 

MDB, que reunia as siglas de 
oposição ao regime militar 

Após o fim da ditadura, foi 

eleito governador de Goiás por 
doismandatos, de 19834 1986 

e de 1991 a 1994. Uma das 

marcas de Iris Rezende que 

lhe renderam popularidade 
foram os mutirões para cons- 

trução de casas populares. 

Iris Rezende foi ministro da 

Agricultura do governo de José 
Samey (MDB), de 1986 a 
1990. Já em 1994, foi eleito se- 

nador e, em 1997, assemit o 

ministério da Justiça durante 
um ano no FOPETTIO de Fer- 

nando Henrique (PSDB). 

Iris Resende toi internado 
em É de agosto após sentir for- 

tes dores de cabeça e, no mes 

RO dia. passou por cirurgia pa- 

ra conter um AVC. Em 31 de 
agosto, foi transferido para São 

Paulo e, no sábado, com pneu 

monta, foi intubado. Ele mor- 
reuno inicioda macdragada de 

ontem, aos 87 anos, 

Veterano 

ires Rezende 

ERCEFTOL SMS 

bU anos de 

vida pública 

em 2020 
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O LA NIÃA É UMA DAS CAUSAS 

Por que as chuvas voltaram com força 
MAWES  Mebulosidadeda Amazônia e águas mais quentes no Albântico imliuenciam 

O X DAS QUESTÕES 
Exoneração coletiva em instituto 
que faz o Enem pode afetar exame 

FALILA FERREIRA 

gula errei niintogiaba com br 

Easkid 

pedido de exoneração 

coletivade 35 coordena- 

dores do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Edu- 

cacionais Anísio Teixeira 

(Inep) na segunda-feira po- 
deter impacto na realização 
do Exame Nacional do Ensi- 

Do Médio ( Enem), nos dias 

le 28 deste mês. As princi- 
pais consequências, segun- 
do servidores do instituto, 

devem ser no monitora- 

mento e na resposta a inci- 

dentes durante as provas. 

Segundo esses funcionári- 

os, a saida dos coordenado- 
res também pode retardar a 

divulgação do gabarito. 

servidores do Inep dizem 
que os coordenadores que 
pediram para deixar os car- 

gos eram responsáveis por 

alguns dos setores mais sen- 
siveis na execução do exa- 

me, Além disso, durante a 

aplicação do Enem, há uma 
preparação já para o próxi- 
mo ano que pode ficar pre- 

judicada, sem pessoas expe- 
rientes em lidar com deta- 
lhes como a mudança em re- 

gras do editale procedimen- 

tos novos a serem incluídos 

napróxima edição. 

DUPAS NA CÂMARA 

Os coordenadores pediram 
para sair na segunda-feira 
após denúncias de assédio 

moral contra o presidente 

do instituto, Danilo Dupas, 
acusado de também de não 

ter preparo técnico para o 

cargo. Na semana passada, 
outros dois coordenadores 
já haviam tomado a decisão, 

O presidente do Inep deve ir 

à Câmara dos Deputados na 
manhã de hoje dar esclare- 

cimentos sobre o caso na 
Comissão de Educação. 
No dia das provas do 

Enem, há equipes do Inep 

atentas a incidentes, para 

resolvê-los da maneira mais 

rápida possível, Por exem- 
plo, no caso de uma queda 

de energia em um munici- 
pio, é preciso decidir se a 

prova será interrompida e 
os estudantes farão outra 

em uma nova data. As equi- 
pes se comunicam coma co- 

ordenação do Enem em Bra- 
sília, que define como pro- 

blema será controlado. 

SEM AGILIDADE 
De acordo com servidores e 

ex-presidentes do instituto, 
esse acompanhamento tar- 

na fundamental à atuação 

dos técnicos do Inep que já 
fazem o serviço há anos. 
Eles saberiam como respon- 
der com agilidade aos pro- 

blemas. 

— Na parte de logística, a 
gente tem um risco muito 

grande de apagar, de desli- 

gar nosso sistema de moni- 

toramento, que é o nosso ra- 
dar da operação do Enem. 

Apesar de as provas já esta- 

rem quase na última milha, 
como processo de distribui- 

ção aser leito pelos Correios 

O 
“Entregaram os cargos 
por não se verem 

amparados pela 
presidência para tomar 

decisões” 

Funcionário do Inep sobre a 

renúncia coletiva 

"O Inep é uma 
instituição central na 

execução de duas ações 
imediatas, as avaliações 
do Saeb e o Enem” 

Secretários de educação, em 
comunicado do conselho 

ENTENDA OS RISCOS 

Como pedido de 37 funcionários de 

exoneração de cargos de coordenação co lrep, o 

Enem, realizado peio Instituto, pode ficar exposto | 

a problemas na sua aplicação nos dias 21 e 28. 

Um exemplo 

1. Se há falta de luz em uma 

tdade, é preciso decidir se a 

prova va: ser interrompida ou 

será aplicada de nova 

antes da sua aplicação, a res- 
ponsabilidade do Inep é de 

monitoramento e de resolu- 

ção rápida de problemas 
que acontecem nesse últi- 

mo periodo, queéo maiscri- 

tico da operação —explicou 
ao GLOBO um servidor do 
pastituto. 

A saída dos coordenado- 

res faz com que a operação 
fique vulnerável: 

— São mais de mil servi- 

dores públicos de vários ór- 

gãos que fazem acompanha: 
mento no dia da aplicação. 

Eles mandam informações 
para o lnep e o instituto dá 
um tratamento a esses inci- 

dentes. Isso precisa de um 

processo de encaminha- 

mento e decisão. Os servi- 
dores entregaram os cargos 
por não se verem ampara- 

dos pela presidência do 
Inep para tomar as decisões 
necessárias — afirmou O 

funcionário. 

Os servidores explicam 
que, como a administração 

pública tem ritos fixos, a fim 

de garantir a legalidade de 
processos, a ausência de DO 

ordenadores impede técni- 

à saida dos coordenadores torna à operação | 

+. mais vulnerável. À ausênca impede ES 
w tégnicos de executar tarefas simples, ns 

como o acompanhamento pedagógico do 
gabarito e à divulgação das respostas. 

Dad 

Em Ti Fdfiai] 

E. As equipes do Inep, ao 

cCelectarem esses probvemas, 

avisam à coordenação do exame 

em Brasília, que define a solução. 

cos de realizar tarefas que 
poderiam ser simples, como 

o acompanhamento peda- 

gógico do gabarito e a divul- 
gação das respostas. 

A saida de coordenadores 

de Tecnologia da Intorma- 

ção, área considerada “o co- 
ração” da Inep, também ge- 

ra preocupação. Us servido- 

res afirmam que não há ris- 
co maior do que aquele que 

existe todos os anos de vaza- 

mento da prova, mas a falta 
de coordenação na TI, sem 
diretor desde o final de se- 

tembro, pode attasar a co- 

municação do Inep com ou- 
tros órgãos e retardar as res- 

postas do instituto à possi- 

veis problemas. 

TEMOR COM SAEB 

Impactos em outras politi- 

cas desenvolvidas pelo Inep 
também preocupam. Um 
deles é o acompanhamento 

dos agendamentos para 

aplicação do Sistema de 
Avaliação da Educação Bási- 

ca (Saeb). Uma parte da 
equipe de coordenação que 
saiu ajudava no acompa- 
nhamento das dúvidas que 

Editora do timpyrerçidigado de Eriodo do Eu 

Na dia dos exames, equipes do Inep 
controlam incidentes que surgem 

durante a realização da prova. São mais 

de mil serw dores. 

3. Para este trabalho, é 

tundamental técnicos do Inep 

com experiência, para 

responder com agilidade 

1 A Tecnologia da Informação. área considerada 
o “coração” do Inep. está sem coordenador 
desde setembro, À ausência pode atrasar à 

comunicação com outros órgãos e retardar as 

respástas do Instituto à possiveis probbemas. 

Editoria de Arte 

surgiam nas redes durante 
essa etapa do trabalho. Com 

as exonerações, o processo 
pode atrasar. 
O Conselho Nacional de 

Secretários de Educação di- 

vulgou na segunda-leira 

uma nota dizendo estar pre- 
ocupado não só com o 

Enem, mas com o Saeb, di- 

ante da renúncia coletiva de 
coordenadores do Inep. “O 

Inep é uma instituição cen- 

tral na execução de duas 
ações imediatas, que são as 
avaliações do Saeb e o 

Enem”, diz o comunicado. 

De acordo com os secretá- 
rios, estados relatam que as 
provas do Saeb só chegarão 

em 22 de novembro, depois 

da aplicação do Enem. 
“Isso poss ivelmente po- 

derá esvaziar aquela avalia- 

ção”, alerta o Conselho. O 
comunicado pediu “mais 
atenção do Ministério da 

Educação na condução das 

atividades do Inep”. 
O Inep não res pondeu aos 

vestionamentos feitos 

doi a semana passada pe- 
lo GLOBO sobre os impac- 
tos das exonerações. 

Dúvidas fora 

da prova. 

Estudantes ma 

Lgr| durante 

9 Enemem 

jarro: chance 

de problamas 

nas prúvas nos 

das?le 28 
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País já teve este ano 
Hl acidentes com 

pequenas aeronaves 
Registros do Cenipa mostram redução em relação ao 

ano passado, mas houve mais quedas de taxis aéreos 

ADEIANA MENDES 

adriansdte soda som be 

Brasil registrou 111 aci- 

dentes aéreos em 2021 

Com dCTOnavres d e pequeno 

porte, como o que matou na 

sexta-feiraa cantora Marília 

Mendonça e outras quatro 
pessoas em Caratinga 

(MG), segundo dados do si- 

te do Centro de Investiga- 

ção e Prevenção de Aciden- 
tes Aeronáuticos, Emtodo o 

ano anterlor, foram conta- 
bilizados 149 acidentes. 
O número de acidentes 

com táxis aéreos, como o 

que levava a cantora, tripli- 

cou de um ano para O tros 

toram três casos registrados 

no ano passado contra nove 

em 2021. Além de Marilia, 
morreram na sexta-feira o 

produtor Henrique Ribeiro, 

o tlo é assessor da artista, 

Abicieli Silveira Dias Filho, 
O pilot o Geraldo Medeiros 

Júnior e à copiloto Tarciso 

Pessoa Viana, 

De janeiro de 2020 até 

agora, o Cenipa publicou 43 

relatórios de investigações 
de acidentes aéreos. Nestes 
relatórios, entre as princi- 

pais causas apontadas dos 

desastres estão: falha ou 

mau funcionamento do mo- 

LD, perda de controle em 

voo e falha do motor em voo. 

Atualmente, há no Brasil 
23.961 aeronaves de peque- 

noporte e sem fins comerci- 

ais, de acordo com a Agên- 
cia Nacional de Aviação Ci- 

vil. Destes, estão em situa- 

cão normal de uso 8.311, se- 
gundo a Anac, O número de 
táxis aéreos regularizados 
no país é de 470. 

Dos acidentes com aero- 
naves de pequeno porte re- 

gistrados até outubro de 

2021 pelo Cenipa. 82 foram 

com aviões, 1 com helicóp- 
teros, dois com planadores e 

ia 

Cortes 

outros oito com ultraleves. 

No caso dos oito restantes 

dos registros do centro, não 

há indicação do tipo de ae- 

ronave envolvida. 

O último relatório estatis- 
tico da Cenipa aponta que, 

de 2010 a 2019, foram regis- 

trados 1.210 acidentese559 
incidentes graves de aviões 

de pequeno porte. 

Neste período, houve 668 

casos com aviões particula- 
res, com uma média de 67 

acidentes e 24 incidentes 

graves por ano. 

ESPERANÇA INICIAL 

Um vídeo registrado por 

uma câmera acoplada na 
tarda de um policial militar 

que trabalhou no resgate 

dos corpos do avião com a 
cantora, divulgado ontem, 

mostra que, no início do so 

corra, ainda havia a impres- 

são na equipe de que um dos 
ocupantes pod cria estar vi- 

uarta-hira DO 25.202) 

O RISCO DOS MENORES 

Acidentes com aeronaves de pequeno porte 
E 

O OP 

2020 | 149 

Acidentes com táxis aéreos ATO É 

2021 E 9 E E 

2020 | 3 

o sa Principais causas 
D+ a | Falha óu mau tuncionamento do motor, perda 

Fonte Cenipa 

de cortroie em voc e falha do motor em voo 

Etária de Aria 

: 
il 

[UF] 
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rt'a Mendonça e culras quatro pessoas serão examinados no Rio 

O GLOBO 

vo. À esperança foi desfeita 

quando os policiais entra- 

ram no avião. 

Os destroços do aparelho 

serão periciados no Rio de 

Janeiro, e os motores, em 
Sorocaba (SP). A fuselagem 

e as asas do avião ficaram 

guardadas ontem em um 

galpão em Caratinga, e a 
empresa que guinchou o bi 

motor enviou o material pa- 

rão Rio no fim da tarde 
A Policia Cívil abriu in- 

quérito para apurar respon 
sabilidades pela queda. O 

avião rompeu um cabo de 
energia da Cemig. 

Militar fala 
em “fogo nos 
isolados' e 
deixa Funai 

Ministério da Justiça 

F exonerou ontem o te- 
pentedareserva do Exército 
Henry Charlles Lima da Sil- 
va do cargo de coordenador 

regional da Funai no Valedo 
Javari, no Amazonas, após a 

divulgação de um áudio em 

que o militar estimula líde- 

res da etnia m arubo datitar 

contra indigenas e afirma 

apoiá-los para “meter fogo 

nos isolados”. 
— Euvouentraremconta- 

to com o pessoal da Frente 

(de Proteção Etnoambien- 

taljepressionar:“Vocês têm 
de cuidar dos índios isola- 

dos, porque senão vou junto 

comosmarubos, meter fogo 
nos isolados — afirma 

Charlles no áudio. — São 

eles que estão saindo do ter- 

ritório deles para i ma porta- 

narosmarubos. 
A Frente de Proteção Et- 

poambiental Vale do Javari 

é responsável por acompa- 
nhar a aparecimento de in 

digenas isolados na região. 
O militar foi gravado du- 

rante uma reuniãona aldeia 

Vida Nova, em 23 de junho, 
duas semanas depois que 

isolados teriam suposta- 

mente raptado de uma co- 

munidade vizinha uma mu- 

lher de 37 amos, nas mar- 
gens do rio Itai, segundo a 

Folha de 5. Paulo. A indige- 

na teria sido encontrada na 

mata horas depois, com as 
mãos amarradas. 
Na gravação, é possivel 

ouvir o tenente dizer que 
não queria “ser falso para le- 

vantar a bandeira da paz”: 

— Não estou aqui para de- 

sarmar ninguém , Eu passei 

muito tempo da minha vida 
evitando a guerra, mas se a 
guerra vier, nós não vamos 
correr. Vocês têm todo o di- 

reito de se defender. 
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PEC DOS PRECATÓRIOS 

Ãº, 
FAMÍLIA À PARTE 

Proposta passa na Câmara em 
2º turno e agora vai ao Senado 
BRUMÓ GOES EGERALDA DOCA 
ecra Dagdobo vor br 

Brasi 

E" votação na noite de on- 

tem, a Câmara dos Deputa- 

dos aprovou, em segundo tur- 
no, por 323 votos a favor e 172 

contrários, além de uma abs- 

tenção, o texto principal da 
proposta de emenda à Consti- 

tuição (PEC) dos Precatórios. 

A vitória do presidente da Ca- 

sa, Arthur Lira (PP-AL), edo 

governo abre espaço de R$ 

916bilhões no Orçamento de 

a ER — com a mudança na pe- 

gra do pagamento de decisões 
h wdiciais contra a União ca re 

visão do teto de gastos, princi- 

pal âncora fiscal do governo 

—, permitindo o Auxílio Bra- 
sil mensal de R$ 400 até o fim 

do ano eleitoral. 

A vitória do governo ocorre 
após duas semanas de intensa 

mobilização política. O presi- 

dente da Câmara manobrou o 

regimento para permitir O FO 

to remoto de deputados, fez 

promessas à estados e munici- 

piose conseguiu ampliar opla- 
car da votação da PEC em pri- 

meiroturno, na madrugada do 

último dia 4, quando foi apro- 

vada por 312 votos — apenas 
quatro a mais.do queo minimo 
necessário, O governa, por sua 

vez, liberou para parlamenta- 
res, em apenas dois dias, cerca 

de R$ 900 milhões em emen 

das de relator é mobilizou mi- 

nistros para convencer os con- 
gressistas. 

Apos a aprovação do texto- 

base em segundo tumo, os par- 

lamentares passaram a anali- 
Sar Os destaques FU] projeto 

Depois, a PEU seguirá para à 

Senado. A previsão, porém, é 
que otexto terá mais dificulda- 

de para ser aprovado na Casa, 

onde há mais resistência ao 

projeto. À estratégia do gover- 
no é adotar o discurso de que 

quem votar contra à proposta, 

na prática, vota contra o Auixi- 

Irmão de Musk vendeu ações da Tesla 
Kimibal negociou 15% de sua fatia artes da enquete de Elon que derrubou os papéis 

VITÓRIA DO GOVERNO 

E 5 db dg À 

Fatura liquidada. Após intensa articulação do presidente da Câmara, Arthur Lira, deputados aprovaram PEC que abre espaço de R$ 916 bi no Orçamento de 2022 

lo Brasil turbinado, contra a 
injeção de recursos aos mais 
pobres. Essa leitura, porém, 
deixa de lado o fato de que a 
PEC dos Precatórios passou a 
englobar um conjunto amplo 
de propostas, com mudanças 
em regras fiscais — o que está 
no radar dos investidores —, 

além da alteração no paga- 
mento de dívidas judiciais. 

QUÓRUM MAIOR 
Se no primeiro turno havi- 
am462 deputados no plená- 

rio, ontem à placar foi obti- 

do com 501 dos 513 parla- 
mentares presentes. Esse 

quórum mais elevado foi 

tundamental para cqmapets: 

sar parte da debandada da 
esquerda. PT, MDB, PSB, 

PDT, Podemos, PCdoB, 

Psol, Novo e Cidadania ori- 

R7A - MOD:2022 

Ar, Direção, Vidro, 

Trava, Alarme, Som 

as 68. 

FT, 
ENRRIA À 

TOR SO 
HD. nero cura e E = 

39, 

A AÇÃO DE LIRA E DO GOVERNO PARA APROVAR O TEXTO 

Verbas para educação 

Lira prometeu 205 governadores 

prioridade no pagamento-do Fun- 

def verhas para a educação que 

somam R$ 175 bilhões, em três 

anos (40% no primeiro ano o 
restante em duas parcelas de 

30) Na prática, 50 garante que 

DE estados receberiam O papa- 

mero reterente a dividas da União 
nafrente de outros credores. 

Perdão de governadores 
Para tentar garantir que governa- 

dores atuassem como cabos 

eleitorais da PEC entre os deputa- 

dos, Lira acenou coma possibili- 

dade de acelerar a votação da 

ENTREGA 

BOTAFOGO: 2126-8555 (096426-2492 

BARRA DA TIJUCA: 2173-1500 /3628-0222 96448-9068 

PEC que perdoa as gestões dos 

estados que, em 2020, não apli- 

caramo minimo exigido por lei 
ameducação 

Prazo maior para prefeituras 

A PEC traz autorização para que 

05 municipios possam parcelar 

dividas previdenciárias com 

vencimento até 31 de dezembro 
de 2020, inclusme já renegocia- 

das, no prazo máximo de 240 

meses. O parcelamento prevê 

desconto de juros e multa, Antes 

O prazo máximo era de EO meses. 

Votação remota 
Na quarta-feira da semana passa- 

da antes do primeiro fumo. Lira 

aprovou um entendimento que 

permite que deputados no exteri- 

or, desde que em missão oficial 
possam votar remotamente. Ja 

na sepunda-leira, antes do segun- 

doturno, ele estendeu esse direi 

toa gravidas e deputados coma 

saude debilitada 

Emendas parlamentares 

Às vésperas da votação da PEC 

dos Precatórios na Câmara, O 
governo Jair Bolsonaro liberou 

para parlamentares, em apenas 

dois dias, cercade R$ 900 mi- 

lnões em emendas de relator, 

verba sobre aquainão ha trans: 

parência nas indicações. 
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Pad, 

ACESTAE 
APENTE 
O CELULAR 

PáRá 
O QREDEE 

entaram contra o texto. 
O resultado dá um alívio às 

tensões do Executivo, preocu- 

pado em melhorar sua aprova- 

ção no ano eleitoral e o ambi- 

ente político para o presidente 

Jair Bolsonaro. Muitos parla- 
NET res & IPtegTantes do EL 

vemo avaliam que o novo pro- 

grama social turbinado ajuda- 
rá sua candidatura. 
Durante a votação dos desta- 

ques, o ministro da Cidadania, 

João Roma, conversava com 

pa riamentares e tentava me- 

chr a temperatura do plenário, 

A interlocutores, disse que o 

governo estava otimista, mas 
reconhecia que não era um ce- 

nário fácil. O governo tem 

pressa em aprovar a PEL por- 

que pretende pagar o Auxilio 
Brasil turbinado, que substitui 

o Bolsa Família, a partir de 10 

de dezembro. O prazo máxi- 
mo para conc luir a votação da 
matéria no Senado é 20 de no- 

vembro, nos cálculos do Mi- 

nistério da Cidadania. Sem a 

PEC, a beneficio mensal pode 
ficar no atual valor corrigido, 

de R$ 220 mensais, 

REGRA DE OURO MANTIDA 

Na reta final das negociações 
conduzidas por Lirae pelo go- 
vemoem favor da PEC, houve 

ainda um contratempo. O Su- 

premo Tribunal Federal 

(STF), por maioria, decidiu 
suspender a execução das 
chamadas emendas de relator 

po Orçamento deste ano. 

Sem transparência, a aloca- 
ção desse tipo de recurso é 

usada pelo governo para an- 

gariar apoio político. Depois 
do primeiro turma, parlamen- 
tares relataram ao GLOBO 

wromessas de até R$ 15 mi- 
lhões para quem estivesse ao 
lado do governo. 

Na sessão de ontem, parla- 

mentares deoposição parabe- 
nizaram My decisão dos magis- 

trados. : À ação do Supreino, 

porem, não foi suliciente para 

alterar os rumos da votação. 
Na votação dos chamados 

destaques. ainda referentes 

ao primeiro tumo, os parla- 
mentares alteraram em um 

ponto o texto aprovado 5E- 

mana passada. Em um co- 

chilo do governo, mudaram 
anorma que enfraquecia a 
regra de ouro. O mecanis- 

mo, previsto na Constitui- 
ção, proibe o governo de 

emitir dívida para pagar 

despesas correntes, como 
salários e aposentadorias. O 
destaque preservou a regra 
atual, que é mais dura para 

evitar esse endividamento. 

Há 17 anos classificada com Padrão A. 

Excelência em preço e atendimento. 

DEL CASTILHO: 3559-6202 /2114-0202 (99378-2975 

NOVA IGUAÇU: 3540-8333 (99126-1002 
rs) daemragteç erra Mus CASCADURA: 2583-9191 [599387-6162 www.simcauto.com.br 
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ZEINA 
LATIF 

Cada um por si 

E conhecida abaixa institucionalidade dos 
partidos no Brasil, o que significa care- 

cer de agenda programática bem definida e 
disciplina partidária. Uma razão para isso é 
que, com poucas exceções, a pênese dessas 

organizações foi de cima para baixo, e não 
exo de demandas por maior representa- 

tividade de segmentos da sociedade, De 
uebra, o elevado número de partidos re- 

dus acapacidade do eleitor de identificar os 
compromissos e posições das agremiações. 
Pesquisas indicam que a baixa institucio- 

nalidade enfraqueceo papel dos partidos de 
colocar freio à ação do Estado, o que se tra- 
duz em reduzida governança estatal e pou- 
ca atenção à olerta de serviços públicos de 
qualidade, Não sá os partidos deixam de 

cumprir bem seu papel no jogo democráti- 
co, inibindo excessosde governantes e o po- 
pulismo, como pressionam governos fracos 
por mais recursos. O clientelismo nos paí- 
ses fica mais arraigado. 
No Brasil, o que já não funcionava bem ago- 

ra vai de mal a pior. Afinal, raim com os parti- 
dos, pior sem eles. Quve-se de políticas experi- 
entes que Brasília virou terra de ninguém. É 

cada um por si, focando interesses de curto 
prazo, Não parece coincidência a queda da 
aprovação do Congresso —13% segundo o Da- 

tafolha; um dos piores resultados já apurados. 
juntou-se a fome com a vontade de comer, 

De um lado, um presidente que ignora a im 

portância dos partidos —está há mais de dois 
anos sem filiação, depois de ter passado por 
oito deles —, tendo defendido a negociação 
política com as bancadas temáticas do Con- 

gresso, que representam unicamente pautas 

corporativistas. De outro lado, o Centrão, in- 
cumbido da articulação política do governo, 

faz a negociação essencialmente no varejo, 

utilizando como principal moeda de troca o 
direcionamento das emendas do relator (R$ 
18,5 bilhões este ano). Congressistas ávidos 
por recursos ignoram orientações partidári- 
as, que, convenientemente, são pouco claras 
na maioria dos casos. 
O placar da PEC dos Precatóriosaprovada 

em primeiro turno na Câmara dá o tom: si- 

glas tradicionais de esquerda sofreram dis- 
sidências, bem como outros partidos de 

oposição, e alguns ficaram rachados. 
Os problemas vão além, A PEC abrange as- 

suntos sérios demais para estarem em uma 
mesma proposta: o controverso parcelamen- 
to de precatórios ea mudança da metodologia 
do cálculo do teto de gastos, que de forma 

oportunista abrem espaço significativo para 
gastos extras em ano 

Neste pais de eleitoral. Não se trata de 
instituições ainda aprimoramento da regra 
frágeise reduzido do teto. À propósito, 
capital cívico, quando se acreditava 
a grandeza de que a inflação em queda 
lideranças geraria maior espaço or- 
políticas faz camentário em 2022 (o 
muitadiferença  tetoécormigido pela vari- 

ação anual do IPCA em 

junho e as despesas previdenciárias crescem 
como salário mínimo, corrigido pelo INPC ao 
final do ano), ninguém discutiu esse assunto. 
Foi a inflação surpreender para cima que apa- 
receu a defesa de “aperfeiçoamento” da regra, 
Parece inevitável a leitura de que a agluti- 

nação desses temas visou à evitar o debate 
público mais profundo e a passar a boiada 
mais facilmente na tramitação no Congres- 
so. Enquanto isso, deputados deixam de dis- 
cutiro mérito das medidas e votam em cau- 
sa própria, pois a PEC abre espaço para 

2º Edição Quarta-feira 1011.2021] O GLOBO 

emendas de relator em 2022 (na casa de R$ 
15 bilhões), em plena campanha eleitoral. 
O estrago aumenta ao alimentarem na 

opinião pública a ideia de que se trata ape- 
nas deabrir espaço para socorrer os necessi- 

tados. Se fosse isso, não teriam deixado para 

tratar do assunto na correria etampouco te- 
riam embutido na fatura o aumento do fun- 

do partidário, a desoneração de setores e a 
emenda do relator, 
A democracia depende da barganha politi- 

ca. Aoperação do chamado presidencialismo 

de coalizão, fruto do multipartidarismo em 
regime presidencialista, demanda instru- 
ménios para Cu à Executivo BOVErnE com 

apoio de maioria do Congresso, A diferença 

do que ocorre hoje pode parecer sutil, mas é 
relevante: o Executivo entregou ao Legislati- 
vo as decisões de governo; uma terceirização 

paraatender a demandas de curto prazo de al- 
guns congressistas. Vão-seos dedose osanéis. 
Também preocupa a facilidade com que 

se muda a Constituição para pior, Como in- 

vestir no Brasil nessas bases? 

De positivo nesse episódio foram a reação 
de Rosa Weber e de importantes lideranças 

políticas que buscam conter danos. 
Neste país de instituições ainda frágeis e 

reduzido capital cívico, a grandeza de lide- 
ranças políticas faz muita diferença. Esse 
episódio revela a pequenez de muitos. 

Mudança do PDT não evita aprovação da PEC 
Partido alterou sua orientação depois da pressão de Ciro Gomes. No PSDB, oficialmente de 
oposição, parlamentares mantiveram apoio à proposta do governo, e MDB continuou dividido 

BRUNO GOES E GERALDA DOCA 
siGnanisE Lia 

dRandiis 

A pressão de Ciro Gomes, 
À presidenciável do partido, 

fez efeito, é os deputados da le- 

genda majoritariamente rejei- 
taram a proposta de emenda à 
Constituição (PEC) dos Preca- 
tórios. No primeiro turma, a he- 
genda havia se posicionado a 
favor da proposta do governo, 
gerando uma crise no partido 

de esquerda. Ciro chegou a 
suspender a pré-candidatura. 
No primeiro turno da PEC 

dos Precatórios, na madruga- 
da do dia 4, 15 deputados do 
PDT apoiaram a PEC, contra 

apenas seis rejeições. Ontem, 
o cenário se inverteu: 20 de- 
putados rejeitaram a PEC, e 
apenas Svotaram a favor. 
No primeiro turno, o PDT 

adotou orientação favorável à 
PEC por entender que, em 

um acordo-com o presidente 
da Casa, Arthur Lira (PP.AL), 
os estados garantiriam R$ 
17,5 bilhões à educação em 
três anos. Porém, no segundo 
tumo, prevaleceu o entendi- 

mento de que era preciso 
manter a unidade do partido. 
— Não basta dizer que é da 

oposição, tem que parecer que 
é da oposição —disse o presi- 
dente do PDT, Carlos Lupi. 
Outras legendas de esquer- 

da e de oposição, ou com pre- 
tensões de terem candidatos 

próprios em 2022, continua- 

ram votandoa favor da propos- 
ta, O PSDB, que no primeiro 
turno havia computado 22 vo- 

tos sim e 6 contrários à PEC, 
manteve-se a favor do gover- 
no: no segundo turno, 21 dos 

seus depertados apoiaram a 
PEC, contra 1 rejeições. 

Na MDB, a divisão perma- 
neces. No primeiro turno fo- 

ram 13 votos contrários e 10 a 
favor; ontem, Ll6 não e 13 sim. 

Em geral, todos às partidos 

tiveram mais deputados no 
plenário queno primeiro tur- 
po. Naocasião, foram 456 vo- 

tando, contra 496 ontem. 
No Podemos, novo partido 

do ex-juiz Sergio Moro, o pla- 
car virou. No primeiro tuma, 
foram 6 não e 3 sim; ontem, 4 

não e 5 sima. Igor Timo (MG)e 
José Nelto (60) mudaram o 

Na nova fila dos precatórios, o efeito “bola de neve 
Em 2022. limite de pagamentos de dívidas judiciais da União será de R$ 44,5 bi. mas montante que deveria ser honrado é de R$ 89b: 

MANDEL VENTURA 

E MARTHA IMENES 

sconroiriegiado cor br 
BESSA E Ge 

proposta de emenda à 
Constituição (PEC) dos 

Precatórios é apontada como 
grande solução orçamentá- 

ria para viabilizar o novo Au- 
xilio Brasil de R$ 400.0 tex- 
to, no entanto, pode criar 

umaftilaa perder de vista para 
quem tem dívidas a receber 
de ações judiciais contra a 
União, inclusive aposenta- 

dos e pensionistas do INSS. 

Um acordo feito na semana 
para viabilizar a vota- 

ção da PEC em primeiro tumo 

na Câmara deve aumentar 

ainda mais essa “fila”. Os pre- 

catórios são dividas judiciais 
das quais o governo não pode 
recorrer. À PEC cria um teto 

para 0 pagamento dessas divi- 
das. Em 2022, esse limite será 
de R$ 44,5 bilhões, mas o total 
de dívidas judiciais que deveri- 

am ser quitadas no ano que 
vem somava R$ 89 bilhões. 
Assim, metade dos titulos 

ficará para ser pago no ano se- 
guinte — quando novos pre- 
catórios também entrarão na 
conta. À proposta estabelece 

uma fila de prioridades para 
pagamento. Na semana pas- 
sada, um acordo costurado 

pelo presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), criou 

ainda uma nova preferência 

para o pagamento de dividas 
da União com estados relati- 
vas ao Fundef (fundo da edu- 
cação básica). 
Também estão entre os pri- 

gritários os precatórios ali- 
mentares (como os relativos a 
salários de servidores e dívi- 
das do INSS), de idosos, pes- 
soas com deficiência e porta- 

dores de doenças praves, além 
de requisições de pequeno va- 
ler, com limite de R$ 7L5 mil, 

Na equipe econômica, a 

conta é que apenas esses pre- 
catórios cheguem a R$ 21 hi- 
lhões. Além disso, outros R$ 
7 bilhões já estão carimbados 
para pagar o Fundef — o 

DECRETO REGULAMENTA AUXÍLIO BRASIL 

O presidente Jair Bolsonaro editou 

omtemo decreto que regulamenta 

o Auxílio Brasil Se a PEC dos Pre- 
catórios não completar os trâmi: 

tes no Congresso até o próxúmo dia 

20 emdezembro as tamílias 
devem receber apenas o valor do 

Bolsa Familia com reajuste de 

1784%. O novo programa prevé: 

Benetício Primeira Infância: 

Para famílias com crianças de até 

Sanos incompletos. O benefício 

seráde R$ 130 par criança nessa 

faixaetária, Olimite será de cinco 

benefícios por família. 

Benefício Composição 

Familiar: 
Para tamílias que tenham gestan- 

tes. ou pessoas de 3a 2] anos 
matriculadas na educação bási- 
ca Ovalor do benefício será de R$ 

65 por pessoa nas condições 

citadas, O limite será de cinco 
benefícios por família. 

Excepcionalmente hoje não será publicada a seção indicadores financeiros. 

Aperder de vista. Apesar ce prioritárias. dividas do INSS entrarão na fia 

Benefício de Superação da 

Esse benelício é concedido se, 

mesmo após o cálculo dos outros 

beneficios do “núcleo básico".a 
renda mensal per capita da fami- 

la continuar abaixo da lmhade 

extrema pobreza: Segundo o 
decreto, o Benefício de Supera- 
ção da Extrema Pobreza será 

calculado com base no valor da 

linha de extrema pobreza (R$ 100 
por pessoa), da renda familiar e 

da quantidade de membros da 

família. O valor minimo éde R$ 25 
por integrante. 

Benefício Compensatório de 

Transição: 
Ele se destina a lamílias que 

estavam no Bolsa Familiaevão 
perder parte do valor recebidona 
mudança para o Auxilio Brasil, 

Elas receberão o baneticio no 

periodo-de implementação do 

novo programa. 

vota alinhando-se ao governo. 
Pelo lado do governo, hou- 

ve o retorço do deputado 
Daniel Silveira (PSL-RJ), 
cuja prisão foi revogada. Ele 
votou a favor da PEC, 

Na ala ideológica , houve pe- 
lo menos três mudanças de vo- 
to. Caroline de Toni (PSL-SC), 
Luiz PO. Bragança (PSL-SPje 
Paulo Martins (PSC-PR) vota- 

ram contra a PEL semana pas- 
sada, mas a favor ontem. 

acordo negociado por Lira 
prevê que 40% da divida com 
o fundo educacional sejam 
pagos em 2022. No fim das 
contas. haverá pouco espaço 
para grande parte dos preca- 
tórios, E até os “prioritários” 
podem ficar sem receber. 

Integrantes do governo re- 
conhecem que mesmo preca- 
tórios alimentares, referentes 
a pensões, aposentadorias, sa- 
lários ou indenizações por 
morte não serão integralmen- 
tequitados, apesar dapriorida- 

de em relação aos demais. 
Outros precatórios, como 

os de empresas que vence- 
ram ações contra o governo, 
também serão adiados. 

Te Isso vai gerar um efeito 

bola de neve, porque o que 

não far pago em um ano val 
passar para o ano seguinte. O 
açúmudo vai ser absurdo e vai 
chegar num momento em 
que vai ser impagável. A lógi- 
ca no mercado é de calote, e 
calote na coisa mais segura 

que existe, que é uma decisão 
transitada em julgado —disse 
Fernando Facury Scaff, pro- 
tessor de Direito da USP. 
O presidente da comissão 

de precatóriosda OAB, Edu- 
ardo Gouvêa, concorda. 

— Os precatórios comuns 
não vão ser pagos nunca — 
afirma, apontando proble- 

mas na execução da PEC. — 
Como vai ser possível con- 
trolar a emissão de precatóri- 
os, sem saber quanto vai sere 

o que vai ser pago de fato no 
ano? Não vai ter dinheiro pa- 
rapagarnem a totalidade dos 
precatórios alimentícios. 
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O BTG+ business 

é o melhor Banco 

para Pequenas e 

Médias Empresas 

do Brasil, pela 

Global Finance. 

Esse prêmio reconhece o 

BTG+ business como um dos 

bancos com mais expertise 
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Relator quer elevar isenção do IR para R$ 3,3 mil 
Senador Angelo Coronel (PSD-BA) pretende tratar apenas do imposto de pessoas físicas, deixando debate sobre 
empresas para 2022. Se projeto for aprovado, total de brasileiros livres da declaração subiria para 19 milhões 

FERNANDA TRROTTO 

E JULIA LINDNER 
acoeeria Gagos cor br 
Essa 

O relator do projeto que 

altera as regras do Im- 

posto de Renda (TR) no Se- 
nado, Angelo Coronel 

en quer ampliar a 
aixa de isenção para pesso- 

as físicas dos atuais R$ 1,9 

mil para três salários mini- 

mos, ou seja, R$ 3,3 mil de 
rendimento mensal. Este 
valor, segundo conta emen- 

trevista ão GLOBO, fica aci- 

ma do proposto pela gover- 
no no projeto original, já 
aprovado pelos deputados, 

que levava a isenção para 0 

patamar de R$ 2,5 mil. Pela 
proposta do senador, 19 mi- 

lhões de brasileiros ficariam 

livres do IR. Com o patamar 
vigente hoje, 16,3 milhões 
não pagam TR. Isso ocorre- 

rá, segundo Coronel, sepa- 
rando a correção da tabela 
das demais regras previstas 

no projeto de mudança do 

Imposto de Renda da Pessoa 
Jurídica (IRPJ). O teor do 
texto inclui aspectos consi- 

derados polêmicos por es- 

pecialistas, comoa proposta 
devoltar a taxar dividendos, 
Abaixo, os principais pon- 

tos da entrevista: 

Faixa de isenção 

Precisamos fazer alguns cál- 

culos para ver qual é o im- 

pacto na receita tributária 
dos estados, dos municipios 

e da própria União porque 

quando você aumenta a fai- 

ia de Isenção, conseg nem te- 

mente, reduz aarrecadação. 

O projeto que veio daCâma- 

ra veio com uma faixa que 

passoude R$ 1, 9mil para R$ 
2.5 mil. A nossa ideia é que 

saia de R$ 1,9 mil para a fai- 

xa de trés salários mínimos, 
ouseja, R$ 3,3 mil, Dos 32 
milhões de contribuintes, 

vamos ficar com aproxima- 
damente 19 milhões isentos 
do Imposto de Renda e, com 

isso, à Classe menos abasta- 

da será contemplada, 

IRpara 2022 

Estou concluindo os estudos 

para separar o projeto do IRP] 

do projeto para a Pessoa Fisica. 
O cronograma está muito 

apertado para que esse projeto 

venha a ser apreciadoesse ano, 
principalmente porque tem 
artigos que criam um proble- 

ma serissimo para as empresas 

no quesito taxação de lucros e 
dividendos acumulados, O 

ideal seria deixar esse projeto 

(do IRPJ) para o ano que vem, 

porque uma reforma dessa im- 
portância tem que ser feita em 

into de exercicio fiscal etam- 

bém em início de governo. 

Críticas à Guedes 

O ministro tem que entender 

AJueo cada Lumi terr ó seni tempao. 

O tempo dele é um, o tempo 
da Câmara é outro e o tempo 

Avaliação Para relator, PEC dos Precatórios tem aspecto que agrada a prefeitos: o parcelamento do INSS em 240 meses 

do Senado é outro. Não é por- 
que o ministro quer pressa que 
nós vamos atender o que ele 

q E quanto mais esse tipo 
e pressão é feita, éque háuma 

certa falta de vontade da cele- 

ridade. A pressão de Guedes 

aqui no Senado, ela pratica- 
mente tem sentido inverso: 
em vez de dar celeridade, ter- 

mina dando morosidade. 

IRPJ 

Quando você reduz a alíquota 
do IRPJ de 15% para 8% (co- 
mo na proposta aprovada pela 
Câmara), tem uma frustração 

de receita de R$ 46 bilhões, À 
União não se incomoda com 

essa perda de receita, mas os 

estados e municipios Se INDO 

modam (parte do imposto vai 
para os governo locais, em re- 
passes obrigatórios). Não po- 
chemos Sair CONT UMA Peça CJLHE 

deverá ter um prejuizo gran- 

de nas contas públicas muni- 

cipais e estaduais. E também 
na redução da Contribuição 
Social sobre Lucro Líquido 

(CSLL), caindo de 9% para 

R%, isso está condicionado à 
recução de incentivos fiscais 

de alguns setores, principal- 

mente do setor de medica- 
mentos da lista positiva. Com 

essa redução, os incentivos 
vão cair, incentivos inclusive 

de PIS e Cofins. O que isso vai 
gerar? O acréscimo (de pre- 
co) do remédio na prateleira 
na ordem de 30%, ou seja, o 

projeto tem condicionantes 

que em vez de beneficiarema 
população prejudicam. 

PEC dos Precatórios 

A PEC dos Precatórios tem 
uma importância muito gran- 
de porque além de viabilizar 
recursos para o Auxílio Brasil, 

tem também o capítulo que 
contempla o que os prefeitos 

do Brasil mais estão queren- 

do. que é o parcelamento do 

INSS em 240 meses. Talvez 
este seja o maior apelo e o 
maior capital político para à 

aprovação dessa PEC, E mui- 
to dificil para parlamentares 
municipalistas não atende 

rem a pedidos de prefeitos. 

No Senado, o governo terá di- 
ficuldade de aprovar, mas co- 

moa política é a arte da nego- 

ciação, vamos aguardar a che- 
gada aqui no Senado, 

Auílio Brasil, as opções 

Evidentemente que o projeto 

do IR era um dos que o gover- 

no acreditava que seriam 
aprovados ainda neste mês de 

novembro, que iriam dar tec- 

nicidade ao novo Auxilio Bra- 

sil. Como esse projeto está 
muito distante da sua aprecia- 

ção pelos senadores, o governo 

teve que buscar outras altema- 
tivas, porque precisa de meios 

para suprir as necessidades há- 

sicas de sobrevivência das 20 
milhões de famílias que pas- 

sam fome e vivem abaixo da li- 

thada pobreza. Mas eles que- 

rem que seja realmente regis- 
trado como Auxílio Brasil. O 
povo brasileiro que está pas- 

sando fome, não está preocu- 
pado com a nome do progra- 
ma, mas em receber o dinhei- 

co todo mês nasua conta, inde- 

pendentemente do nome que 
o programa venha a ter, Isso 
sim é o que temos que nos pre- 

ocupar. O nome é uma ques- 
tão mais irrelevante. 

Petz compra franquia do Dr. Pet e prevê mais 50 lojas 
Empresa já conta com 153 unidades em 18 estados. No terceiro trimestre, lucro somou R$ 26,6 milhões, uma alta de 56,1% 

RAPHAELA RIBAS 
capliseia nfasbogisbo som Dr 

Petz, uma das maiores 
PA redes de pet shop do pa- 

's. anunciou ontem à aquisi- 

ção da franquia de adestra- 
mento Cão Cidadão, criada 
por Alexandre Rossi, mais 

conhecido como Dr. Pet. 

Além da compra, a empresa 
informou ontem que proje- 

ta uma ampliação recorde 

de novas lojas para acelerar 
sua expansão. Em 2022, 
pretende abrir 50 unidades. 

Os planos foram divulga- 

dos no mesmo dia em que a 
empresa registrou lucro de 
R$ 276,6 milhões no terceiro 

trimestre, O que significa alta 

de 56,1% em relação ao mes- 
mo periodo do ano passado. 

Rossi é especialista em 

adestramento e comporta- 
mento de pets. Escreveu sete 
livros, deu cursos e apresen- 

tou programa de TV. Além da 
compra da plataforma Cão 
Cidadão, que inclui cursos de 

adestramento, tudo que tor 

relacionado à marca Dr. Pet, 
pelaqual Rossi ficou conheci- 
do, entra no acordo com a 

Petz através de uma parceria, 
Os valores da transação não 

foram divulgados e a remune- 

ração de Rossi como consul- 

torde adestramento seráatre- 
lada aincentivos de longo pra- 

zoec entregas definidas. 

A Petz diz que as duas inici- 

ativas “são novos passos no 
movimento único, empreen- 

dido pela companhia, de 

transformação e consolida- 
ção do mercado pet, e funda- 
mental na busca pela visão do 

Grupo Petz de ser mundial- 
mente reconhecido como o 
melhor ecossistema do sep- 
mento petaté 2025". 

VENDAS DIGITAIS EM ALTA 
Ainda de acordo com o ba- 

lanço, areceita bruta da Petz 
no terceiro trimestre foi de 
R$ 64! milhões, um cresci- 

mento de 42,5% na compa- 

ração anual. 
E o Ebitda (lucro antes de 

juros, impostos e amortiza- 

ções ) ajustado toi de R$ 67,4 

E - — a 

Foco. Empresa busca consolação com franquia de adestramento de cães 

Fundo árabe Mubadala assume controle do MetrôóRio 
Instituição terá fatia de 51,5% na empresa responsável pela operação. Negócio envolveu troca de dívida de R$ 1.8 bi da Invepar 

fundo Mubadala, de Abu 
Dhabi, passou a ser o 

controlador da concessioná- 

riaMetróRio. que pertencia à 

Invepar, holding de infraes- 
trutura e transportes DoOntro 

lada pelos fundos de pensão 

Previ, Funcef e Petros. 
Na operação, avaliada em 

R$ L8 bilhão, houve troca de 

parte da divida da Invepar com 

o Mubadala e com os fundos 
de pensão por papéis do Metré 

Rio e do Metró Barra, conces- 

“Eydus Nikkho Farmacêutica Ltda, 

realizando o recolhimento voluntário do produto lpsilon 

informa que está 

(ácido épsilon aminocapróico) sol Inj 4g, lote 0621.0027, 
fabricação 06/2021 e validade 06/2023. Devido a um emo na 

linha de embalagem alguns frascos de Ipsilon dg foram 
ambalados em cariuchos do medicamento Ipsilon 19. Apenas 

este lote apresentou essa irregularidade e, portanto, não 
deve ser utilizado. Caso tenha adquirido este lote do produto. 

favor entrar em contato com o SAC 0800 282 99 11º 

sjonárias que operam à siste- 
ma metroviário carioca, 

O controle das empresas 

passa para a Himobi, holding de 

investimentos em mobilida- 
de, na qual o Mubadala detém 

fatia de 51,5% e os fundos de 

pensão, de 48,5%. A mudança 
no controle do Metrô recebeu 
a anuência do governo do Rio. 

A Invepar, que tem em car- 

teira as concessões do Aecro- 

porto de Guarulhos e da 

BR-DH40, tinha divida referente 

demissão de debêntures subs- 

critas pelos fundos e pelo Mu- 
badala. O total da dívida alcan- 

ça R$ 2,6 bilhões, dos quais R$ 
L& bilhão foi envolvido na 
uperação com o Metrá, Após a 

transação, o débito da Invepar 
com acionistas e o Mubadala 
será de R$ 800 milhões. 

Às negociações com à Inve- 

par tiveram início em 2016, 
quando o Mubadala Capital 
apresentou a a primeira pro- 

posta de aquisição de partici- 
pação na companhia. Em 
2047, o fundo liderou um em- 
préstimo-ponte para à Inve- 

par tratar de necessidades de 
sua estrutura de capital. 
“A incorporação do Metrô- 

milhões, o que significa um 

Incremento de 43,9% sobre 

os R$ 46,8 milhões obtidos 

no mesmo periodo do ano 
anterior. 

Nos últimos 12 meses, fo- 

ram abertas 35 lojas própri- 
as em todo pais, sendo dez 
somente no terceiro trimes- 

tre. Com isso, a Petz totaliza 

153 unidades, em 18 esta- 
dos, sendo que 42% estão 

fora de São Paulo, seu estado 

de origem. 
As vendas digitais tam- 

bém cresceram: 73,2% em 

relação ao terceiro trimes- 
trede 2020 e representaram 
31% do faturamento bruto 

total, quebrando mais uma 

vez o recorde de participa- 
ção nas vendas da compa- 
nhia neste canal de vendas. 

Neste ano, a Petz também 

anunciou a aquisição da pla- 
taforma especializada em 

felinos Cansei de Ser Gato 

(CDSG)e daZeeDop. 

Rio e MetróBarra ao portfólio 
se encaixa perfeitamente à 

nossa estratégia de transfor- 
mar empresas que se encon- 

tram em um contexto comple- 

xo. Estes investimentos têm 

uma boa perspectiva de recu- 

ração operacionale renitahi- 

idade no longo prazo, mesmo 
diante do atual cenário econá- 
mico”, comentou Oscar Fahl- 

gren, presidente da Muhadala 
Capital no Brasil, em nota. 

Desde 2022, os investimen- 

tos do Mubadala no país che- 
gam a US$ 4 bilhões. O fundo 

z aporte de US$ 2 bilhões na 

antiga holding de Eike Batista, 
oque levou os árabes a assumi- 
remo Porto Sudeste ativosde 
mineração. Neste ano, com- 

prou da Petrobras a refinaria 
Landulpho Alves (Rlam), na 
Bahia, por US$ 1,65 bilhão. 
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Em alta, mercado de 
carros por assinatura 
ganha novo competidor 
Cosan e Porto Seguro fazem parceria para criar a Mobitech, que 

terá aporte de R$ 300 milhões. Segmento atrai montadoras 

IVAN MARTINEZ VARGAS 

E MATHEUS RUAS" 
sennpenineghao cor És 

RÃO Reisul E Gal 

O mercado de assinatura de 
carros está em expansão 

no Brasil. O segmento, que já 

Dota Obi gigantes do menca- 

do de locação, como Localiza, 
Unidas e Movida, atraiu a 

atenção de montadoras como 
Fiat, Jeep. Toyota e Volkswa- 
gen, que oferecem soluções 
próprias para quem não sonha 

mais como carro próprio, mas 
busca uma alternativa para a 
mobilidadeurhana. Eacaba de 

ganhar quiro concorrente de 

peso: o grupo Cosan, por meio 

de sua holding de investimen- 
tos, ca seguradora Porto Segu- 

ro, anunciaram a criação de 

uma joint venture (parceria) 
para ganhar espaço neste filão. 

A empresa nova, cujo nome 
sera Mobitech, nasce ao incor- 

porar o Carro Facil, serviço de 
assinatura de carros operado 

pela Porto Seguro. Nesse mo- 

delo, os clientes, em sua maio- 

na empresas, pagam mensali- 

dades fixas pelo uso de um car- 

ro novo por um prazo longo. 
Criado em 2016, 0 serviço 

ENTREVISTA 

Carro Fácil tem hoje cerca de 
9.200 veiculos, uma frota 

considerada pequena se cor 

parada com as maiores loca- 

doras de carro tradicionais, 

(ue Costumam ter mais de 

cem mil unidades. A empresa 

cresce 50% ao ano e teve re- 

ceita bruta de R$ 119 milhões 

de janeiro a setembro. 

A nova operação, que ainda 

precisa ser aprovada pelo Ca- 

de(órgão de defesa da concor- 

rência), começará apenas 

com o serviço de assinatura 
coma missão de acelerar 0 ga- 
nho de escala do negócio, se- 

gundo Luis Henrique Guima- 

rães, presidente da Cosan. 

As duas sócias da Mobitech 
já sinalizaram que, apesar dis: 
so, a meta é expandir os negó- 

cias para os ramos de gestãode 
frota aluguel de veiculos con- 

vencionais, sem vínculo de as- 

sinatura. Us executivos, po 

rém, não dão prazo para isso. 

TANQUEVAZIO 

Anova companhia será consti- 
tuida com um aporte de R$ 
300 milhões da Cosan. Cada 

adtonista terá 50% de partici- 

pação na empresa. À Mobite- 

Roger Fergus DM EXWCE-PRESI DENTE DO FED E CONSELHEIRO DA ALPHARET 

"RESOLVER QUESTÕES SOCIAIS TEM 
IMPACTO POSITIVO NA ECONOMIA 
HENMAMS SE TT e mman selo ágiaba com br 

0 aumento da desigual- 
dade — tanto entre 

países como dentro deles — 

é a pior consequência eco- 
nômica da pandemia, argu- 
menta Roger Ferguson, 

ex-vice-presidente do Fede- 

ral Reserve (Fed, banco 
central dos EUA. O copo 

cheio disso, pondera, em 

entrevista à coluna Capital 

par telefone, é que as terra- 
mentas para atacar o pro- 
blema trazem beneficios 

difusos para a sociedade e 
para a própriaeconomia. 
Ferguson tez carreira na 

iniciativa privada e hoje 
ocupa a vice-presidência da 
Apollo Global Manage- 

ment, além de estar bo con- 

selho da Alphabet, holding 
da Google. Aos 70 anos,é 
considerado um dos execu- 

tivos negros mais influen- 

tes dos EUA. Ele participa 
amanhã do Itaú Macro Visi- 

on 2021, evento digital 

sobre macroeconomia or- 
ganizado pelo banco nos 

dias le 12, 

Quais foram os efeitos mais 

marcantes e surpreendentes 
da pandemia na economia 

global? 
Tanto nos EUA como 

globalmente, o efeito mais 

marcante é triste e se apre- 

senta de torma muito dra- 
mática, A desigualdade 
dentro dos paisese entre 

eles tornou-se muito nitida 
e clara. Uma pandemia 
sanitária se transformecu 

em pandemia socioecono- 

mica. Então a desigualdade 
é uma das questões mais 

importantes CO as d E TES 

d everiamos nos pPreccupar, 

Os governos estão fazendo 
algo para tratar disso no curto 
prazo? 

Eu não acho que possa- 

mos resolver esse problema 
no curto prazo. Mas eu vejo 

uma série de países toman- 

do medidas importantes 

para tratar da desigualdade 
dentro de suas fronteiras. À 

China lez movimentos 

dramáticos para tentar 
amenizar sua desigualdade 

econômica, e ó governo 

tem usado o termo “prospe- 

ridade comum”. Aqui nos 
Estados Unidos, o governo 

Biden apresentou um pro- 

grama extenso degastos 

sociais. À tendência de 
aumento da desigualdade 

de renda nos EUA começou 

em meados dos anos 1970, 
logo elanão será revertida 

rapidamente. Mas é um 

passo importante para os 
EUA. Não posso falar com 

propriedade sobre outros 

países, mas tenho certeza 

de que à questão da desi- 
gualdade está no centro do 

debate em outros lugares. 

Combater a desigualdade 

sempre suscita um debate 

acalorado nos EUA, já que a 
direita não costuma enxergar 

neta um problema. O plano de 
Biden está na direção certa? 

Resolver questões sociais 

tem um impacto surpreen- 

dentemente positivo para o 

crescimento da economia. 

Uma série de estudos reali- 

zados aquinos EUA indica 

ch surge como uma empresa 
de gestão independente do 
grupo Cosan é da Porto segu 

ro, mas deverá aproveitar si- 

nergias com outras companhi- 
as de seus controladores, de 
acordo com Guimarães e Ro 

berto Santos, presidente da 

Porto Seguro. 

A Cosan é uma das contro- 

ladoras da Raizen, que detém 

os postos da bandeira Shell no 

pais, enquanto a Porto Segu- 
ro, além de ser lider em segu- 

ros para automóveis, é sócia 
de 50% da Conectlar, de 
meios de pagamento de pedá- 
gios é estacionamentos. 

A investidores, Santos dis- 

se que há espaço para o que 
chamou de “inevação” no se- 

tor de aluguel de veiculos. 

Sem dar detalhes, ele tem 
afirmado que a Mobitech po- 

deria explorar a estrutura e à 

expertise de outros negócios 

da Cosan eda Porto Seguro 
para oferecer vantagens ao 
consumidor final. 

— Lois componentes gran- 

des de custo (de aluguel decar- 
ro) são o seguro e o combusti- 
vel e. dentro do grupo (Co- 
san), resolvemos 1550, pode- 

que aumentaro percentual 
de formados com nivel su 

perior, diminuir as dispari- 

dades de patrimônio entre 
negros e brancos e aumen- 
tar vacesso à moradia são 

políticas que podem ter um 

impacto muito positivo 
sobre crescimento do PIB, 

Estamos falando de até dois 

pontos percentuais. Con- 
cluimos que atacar as cau- 

sas profundas da desigual. 
dade na sociedade beneti- 

cia toda a sociedade, não 
apenas aqueles diretamen- 

te afetados por ela. 

É umasituação ganha-ganha? 
Sim. Ecamo dizem: a 

maré, quando sobe, eleva o 

nivel de todos os barcos. 

Comoo senhor avalia o 

trabalho do Federal Reserve 
até agora na pandemia? À 
decisão de manter os juros 

perto de zero não é perigosa 
diante da inflação alta? 

Tanto o Fed como as me- 

didas fiscais adotadas na 

pandemia deveriam ser 

parabenizados pelas res- 
postas rápidas, agressivas e 

criativas que deram ao pro- 
blema. No início da pande- 
mia, tivemos uma recessão 

muito acentuada, mas que 
toi muito curta por causa 

daquelas medidas. Hoje, 
acho que o Fed julga clara: 
mente quea inflação que 

estamos vendo é transitória 
esedeve às condições das 

cadeias de suprimentos 

globais. que devem melho- 

rar como tempo, e à taxa 

relativamente baixa de par- 

ticipação na força de traba- 
lho hoje nos EUA. Essa úli- 
ma, aliás, é uma questão 

importante a se observar 

Apesar de uma sólida cria- 

ção de vagas, não estamos 

vendo as pessoas voltarem 

parao trabalho, e a taxa de 

participação está 1,7 ponto 

percentual menor do que 

a 

Mercado aquecido. Veicuos a espera 

mos oferecer sobuções, Todo à 

mundo já passou pela situação 

de pagar um pedágio porque o 
carronaão estava abastecido — 

afirmou Guimarães à investi- 

dores, sinalizando um possível 

diferencial em relação às loca- 
doras tradicionais, que co 

bram um valor acima do mer- 

cado para abastecer veiculos 
devolvidos sem tanque cheio. 

O mercado reagiu bem ao 
anúncio das empresas, é as 
ações da Cosane da Porto Se- 

guro subiam 3,09% e 2,32%, 

respectivamente. Para o ana- 

lista Rodrigo Crespi, da Gui- 
de Investimentos, a chegada 

da Mobitech ao mercado é 

positiva tanto para o setor 

quanto paraas controladoras 

da nova empresa: 
— À joint venture deverá tra- 

zer mais competição e uma 

Comp ressão de mar gem para 

as três grandes (locadoras de 
veículos). Além disso, é uma 

possivel compradora dos ati- 

vos que devemsair davendada 

Unidas paraa Localiza. 

O serviço de assinatura eli- 
mina as dores de cabeça de ar- 

car com custos burocráticos, 
manutenção, desvalorização e 
venda postertor, 

NOVOS HÁBITOS 
Ao alugar um carro, o IPVA, a 
manutenção e o seguro, por 

exemplo, são custeados pelo 

fornecedor. Uma vez assina- 

do o contrato, o cliente paga 
um valor e escolhe um carro 

novo por determinado perio- 

do. Os planos podem ser men- 
sais, anuais e de franquia de 

quilometragem. As empresas 
determinam quanto o cliente 

pode rodar com o carro men- 
salmente. Na franquia de qui- 

lometragem, o preço da men- 

salidade é equivalente à dis- 

tância permitida nocontrato, 

A Volkswagen lançou um 

serviço de assinatura de car- 

ros em novembro do ano 

Na pandemia. Para Ferguson, desigualdade entre paises e dentro deles se acerituou 
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passado, em São Paulo, a 

programa VW Sign&Drive. 

Em 3l deagosto deste ano, o 
serviço teve uma expansão 
paratodaarede de concessi- 

onárias do país. Em dois me- 

ses de abrangência nacio- 
nal, houve-crescimento de 

15% no volume de pedidos. 

A Fiate a Jeep lançaram um 
programa chamado Flual, 
em janeiro, Ele Foi acelerado 

e, em julho, chegou a 16 esta- 
dos, com 112 unidades de 
atendimento. 

Já a Toyota tem um progra- 

ma desde 2019, por meio de 
suaempresademahilidade, a 

KINTO, A plataforma já acu- 
mula mais de 32 mil usuários 

cadastrados. Atualmente q 
serviço de aluguel de veicu- 

los está disponível em 45 

concessionárias no pais e po- 

de chegar a 65 lojas Toyota 

atéo Fim deste ano. 

“Estagiário sob supervisão 

de Luciana Rodrigues. 

no início da pandemia. Isso 

tem impacto na dinâmica 

dos salários e também na 

inflação. 

Com seus problemas, o Brasil 

ainda está no radar dos 

fundos globais? 
Definitivamente, sim. O 

Brasil tem um peso muito 

relevante na agricultura é 
outras matérias-primas, 

mas também possui uma 

classe consumidora que 

interessa às marcas globais 
Logo, o Bra sil é visto como 

“Investivel”. E claro queos 

investidores querem ver 
como ele sesaida pande- 

mia, mas O pais segue sendo 

um dos maiores mercados 

emergentes para fundos 
globais. 

ANTECIPE 
SEU ANUNCIO 

Devido ao Feriado de Proclamação da Republica, 

o Classifone e o SPV não funcionarão 

no dia: 15/11 - Segunda-feira 

Para anunciar terça-feira (16/11), sua solicitação 

deverá ser feita até sexta-feira (12/11) 

nos seguintes horários: 

Classifone: 9h às 18h 

O O 2534.4333 

SPV: 10h às 19h 
2534.5649 

www. cliassifonegoglobo.com.br 
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FISCALIZANDO OS RICOS 
Brasil, 

6) BLOG DO GUGA CHACRA 

uarta-hira DO 252021 

À morte de um jornal em Beirute 
Fim do Daily Star, publicado em inglês e fundado em 10682 encerra uma era no Libano 

O GLOBO 

entina e Uruguai propõem comitê 
para monitorar o financiamento climático 
DANIELA CHIARETTI 
Esrada especial 
Piteriadio tados for dr 

Rap NS == =T) 

erro É o tema 

centraldaconferênciada 

ONU sobre mudança do cli- 
ma. Os governos de Argen- 
tina, Brasil e Uruguai, gru- 

o conhecido como ABU, 

E iicardro na COP26 a pro- 
posta de criação de um co- 

mitê, sob a Convenção do 

Clima, e de um processo es- 

truturado que dê transpa- 
rência aos recursos destina- 
dos a projetos de adaptação 
e mitigação nos paises em 
desenvolvimento 

O comitê teria igual partici- 

pação de representantes de pa- 
ises industrializados e em de: 

senvolvimento é seria respon- 
sável por fazer relatórios mo- 

nitorando o fluxo, aorigeme a 

destinação desses recursos. Os 

três paises propõem à torma- 

ção de um fórum “inclusivo, 
transparente e multilateral” 

que possa diagnosticar a quan- 
tidade e a qualidade do finan- 

ciamento Asmágico 

FALTA DE TRANSPARÊNCIA 

O novo mecanismo, diz a 
proposta apresentada em 3 
de novembro, “faria reco- 

mendações para uma nova 
arquitetura financeira e a 

mobilização de fundos que 

garantam adequação, previ- 
sibilidade e agilidade”. 

A discussão mobiliza os 

países em desenvolvimento 

e tem o apoio do Grupo dos 

77 (G77)eda China. E uma 

resposta à frustração com a 

promessa não cumprida dos 
países industrializados de 

mobilizar US$ 100 bilhões 

por ano para os países em 
cava nto a partir 

de 2020, em recursos climá- 

ticos, À OCDE divulgou um 
relatório neste ano no qual 
afirma que faltam cerca de 

USS 20 bilhões para atingir 

a promessa feita em 2009. 
O diagnóstico sobre q fluxo 

dos recursos é sempre feito pe- 

los paises ricos, Não há trans- 
parência, reclamam os de- 

mais. Delegados de países em 

desenvolvimento costumam 

dizer que “se um delegado de 

um pais industrializado nos 

convidar para jantar, na pres- 

tação de contas dirá que o jan- 
tar entrou na mubrica do finan- 

ciamento climático” 

A presidência britânica da 
COP26 encomendou um pla- 

no de “entrega” dos US$ 100 

bilhões a ministros do Canadá 

eda Alemanha. O relatório, re- 
cém-produzido, diz que os pai 

ses ricos conseguirão cumprir 

a promessa apenas em 2023. 
O relatório mostra também 

que as doações representaram 

26,6% do financiamento pú- 
blico internacional dimático 

em 2019. Empréstimos, con- 

tudo, foram 70,7% dos recur- 

sos públicos no mesmo ano. 

— (Os países em desenvol- 

vimento querem, também, 

uma definição do que é fi- 
nanciamento climático — 

diz um delegado. —Finan- 

ciamento climático está se 
tornando uma modalidade 

de endividamento dos paí- 

ses em desenvolvimento. 

O tema entrenta muita re- 
sistência dos países indus- 

trializados, que não aceitam 

a proposta dos três países e 
preferem discutir o assunto 

em um workshop. 

Cabo de guerra: À proposta cos três países sukamercanos em Giasgos tem apoio de F) nações em desenvolvimento e da China, mas sofre res stência de modustr al zados. que hoje monitoram o próprio fine 

Ministro diz que US$ 100 bilhões são insuficientes 
Após país aderir a acordo sobre florestas em Glasgow, Leite evita usar a palavra 'ilega! ao se referir a desmatamento a ser combatido 

RAFAEL GARCIA 
Emraado especial 
rátaed pasa Dag gaba our dm 
GLANGiNa Esbiriaa 

estimativa de perda de flo- 

resta amazônica no ano é 

de 10 mil kr e, embora o Bra- 

sil não tenha anunciado até 
agora nenhuma medida de co- 

mando e controle para comba- 

ter o problema, após assinar à 
promessa de zerar a taxa hiqui- 

da de desmatamento em 

2030, 0 ministro do Meio Am- 

biente, Joaquim Leite, chegou 
à conferência do clima de 

Glasgow (COP26) elevando o 

tm de cobrança a paises ricos 
por financiamento para a tran- 

sição verde dos países em de- 

senvolvimento. 

— Precisamos de mais recur- 
sas do que US$ 100 bilhões 

— disse, em referência à pro- 

messa de financiamentoanual 
desse montante feita em 2009 

pelos paises ricos. — Sai um 

estudo de um banco. que fala 

UM “6 PANCIA 
Conheça HUMSÓPLANETA 

movimento editorial brasileiro para 

promover práticas Sus tentavels E 

enfrentaria mucança climatia. 

Acesse umsoplaneta.globo.com 

- | Matar 

C% ambi 

em USS 5 trilhões por ano, 
tanto público quanto privado 

— completou , em referência a 

um estudo recente bancado 
pelo Bezos Earth Fund, fundo 

do bilionário JoH Bezos. 

O único sinal tênue na mu- 

dança de discursode Leitefoi a 
ausência do termo “desmata- 

mento ilegal”, pois a Declara- 

cão de Glasgow sobre Flores- 
tase Uso da Terra, que o Brasil 

assinou na semana passada, 
prevê “parar e reverter a perda 

par 
LRRALJH 

de Horesta e degradação da ter- 
ra-em 2030", sem distinguir 

entre desmate criminoso ou 

não. Mesmo com os senadores 
Rodrigo Pacheco, presidente 

do Senado, e Kátia Abreu, lider 

ruralista, referindo-se a des- 

mate “ilegal” no evento, Leite 
evitou a expressão, que costur 
ma ser usada também pelo 

presidente Jair Bolsonaro. 
Pacheco disse acreditar não 

ser necessário que o país zere 

o desmatamento para cum- 

Braskem Pp: 

prir o acordo. Afirmou que q 
Congresso não pode aprovar 

uma legislação nova que abra 
Margem para ari istia adesma- 

tadores ou recua de áreas pro- 

tegidas. Há ao menos cinco 

projetos de lei no pais que 

abrem tal possibilidade. 
Em seu discurso, Leite in- 

sistiu na agenda positiva: 

— O desafio não é punir, 
proibir e parar, mas acelerar 

para a nossa economia verde. 
Como faço isso? Incentivar 

O TT 

CNGIiCe 

PLATA VIER 

O mundo em desenvolvi- 

mento quer, também, maior 

equilibrio entre recursos 

destinados ao corte de 

emissões —tradicionalmen- 

te a maior parcela do dinhei- 

ro — e para adaptação. O 

Fundo de Adaptação tem 
alocados cerca de USS 800 

milhões. O comissário euro- 

peu parão clima, Frans Tim- 
mermans, prometeu ontem 

USS 115 milhões para o Fun- 

do de Adaptação. 

As cifras totais que estão na 
mesa variam de US$ 750 hi- 

lhões ao ano a partir de 2025, 

segundo proposta da Africa do 
Sul,a US$ 1 3trilhãoacano, se- 

gundo o grupo dos paises afri- 

canos. Us paises ricos dizem 

Gquie será preciso aurmentar o 

número de doadores. 

'PACOTE DE GLASGOW" 

O chamado “pacote de Glas- 
pow” deve fechar seis temas. 

Três estão ligados à implemen- 

tação do chamado Livro de Re- 
gras do Acordo de Paris —mer- 

cado de carbono, transparên- 

ciae os cronogramas comuns. 
Além disso, hã o financia- 

mento climático, adaptação 

dos impactos e as perdas e da- 

nos, para os países que já não 
podem mais se adaptar. Mas fi- 

nanciamento é um tópico 

transversal, O artigo 6, dos 

mercados de carbono, por 
exemplo, prevê uma taxa sobre 

as transações de países e em- 

presas para financiar projetos 
de adaptação. 

— Aumento de ambição 

não trata apenas de metas de 

redução, mas também de 
mais dinheiro. Transparên- 

cia não trata só de quais & 

quantos gases-estufa os paí- 
ses emitem, mas também 

qual o fluxo de recursos, 

quais fontes e para quais tins 

— diz um delegado. 

da, com inovação —afirmou, 
O discurso foi o primeiro de 

Leite presente na COP26. Na 

semana passada, ele anunci- 
ou, por videoconferência, 

uma alteração na promessa 
brasileira de corte de emissões 

sob o Acordo de Paris. À mu- 

dança corrigiu uma manobra 

contábil que permitiria ao pa 

is desmatar mais mantendo a 
mesma meta anterior. 

= O governo fez movimen- 
tos importantes em relação a 

sua NDC, à neutralidade de 
carbono, corte de metano, em 

Horesta. Agora é v momento 

de os grandes paises, a UE, os 
países ricos eo G/ mostrarem 

também uma ação clara para 

trazer uma solução —disse. 

EE 

= 
O MUINTO 
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Itamaraty articulou controle de danos em Glasgow 
Compromissos assumidos pelo Brasil na conferência do clima são vistos como verniz preparado por 
negociadores para repavimentar estradas com o mundo e evitar prejuízos econômicos ao país 

JAMAÍMA FRGUEIREDO 
panairiá Migeseira Sodbogdo bo imer be 

Ass nova meta de redução 

das emissões de pases- 
estufa e Os compromissos 
assumidos pelo Brasil na 

conferência do clima em 
Glasgow, aCOP265, são con- 

siderados por especialistas 

brasileiros e estrangeiros 
uma reação à pressão exter- 
nae interna enfrentada pelo 

governo Bolsonaro, sem 

que haja até agora garantia 
ou plano de voo para alcan- 
çar os objetivos anunciados. 

Basicamente, uma opera- 
ção de controle de danos 
chefiada por negociadores 

experientes do Itamaraty. 
A percepção é a de que o 

Ministério das Relações Ex- 
teriores preparou um verniz 

para, segundo disse uma 

fonte diplomática, “tentar 
repavimentar estradas com 
o resto do mundo” e evitar 

prejuízos maiores para o pa- 
is em matéria de comércio e 

relações com outros gover- 
nos e organismos multilate- 
rais. O que está em jogo não 
é pouco, afirmou Izabella 

Teixeira, ex-ministra do 

Meio Ambiente e integran- 
te da iniciativa Uma Con- 
certação Pela Amazônia, 

que está em CGlaspo W: 

—O Brasil ainda é o patinho 
feio, mas agora estamos den- 

troda sala de negociação. O pa- 

is se alinhou, embora não sai- 
bamos como tudo isso será fei- 
ta. À pressão foi grande e en- 

volviao acordo entre Merco- 
sul e União Europeia (UE), o 

UT, Wa END. 
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Visita. À boneca Ama (que representa refugiados sírios. circulou ontem entre os detegados da conferência da ONU sobre mudanças cimátcas na Escócia 

comércio em geral, a taxa de 

carbono que os europeus que- 
rem impor como barreira às 

importações, limitando a en- 
trada de produtos de paises 
que desmatam Seo Brasil não 

tivesse se alinhado, estava na 

linha de chumbo, 
A saida dos ex-ministros Er- 

nesto Araújo (Relações Exteri- 
ares) e Ricardo Salles (Meio 
Ambiente) no começo deste 
ano, disse a fonte diplomática, 

abriu uma janela de oportuni- 
dade para o lamaraty defen- 
der a necessidade de um giro 

de 180 graus, que ficoneviden- 

te em Glasgow. Lã, o Brasil se 

alinhou a sócios importantes 

como os EUA e à UE anassinar 

a Declaração sobre Florestas, 

que promete zerar o desmata- 
mento até 2030, e aderir ao 
Compromisso Clobal do Me- 

tano, que prevê reduzir em 
30% as emissões desse gas até 
2030, em relação a2020. 

si é que, apesar 

das declarações positivas do 
enviadoespecial da Casa Bran- 
ca para o Clima, John Kerry, e 

de Josep Borrell, chete da di- 
plomacia da UE que passou 
por Brasilia na semana passa- 

da, em Glasgow está claro que 
a comunidade internacional 

não tem confiança no governo 

Bolsonaro — €, para muitos, 

está esperando uma mudança 
de administração em 2022. 

FALTAM AÇÕES CONCRETAS 
Mais do que promessas que 
são una resposta a am CEFOO 

internacional e interno —da 

sociedade civil, de empresári- 

ose do setor financeiro —, es- 
peram-se ações que confir- 
mem que este giro de 180 

graus não é apenas cosmético. 
— Mudou a postura por cau- 

sa de uma conferência inter- 

nacional, sentiram a pressão 

— afirma Ana Toni, diretora 

executiva do Instituto Clima e 

Sociedade, que também está 

em Glasgow. 

Para Toni, “o Itamaraty 
aproveitou um espaço que se 
abriu para recolocar a ima- 

gem do Brasil, mas isso não 
significa que as mudanças es- 
tejam ocorrendo na política 

brasileira. Porque o presiden- 

te não mudou”. 
—"Temos zero garantias de 

que o que está sendo dito em 

Glasgow será respeitado, Os 
planos são vagos, não têm or- 
camento, não apresentaram 

meta de redução da NDC 
[Contribuição Nacionalmen- 

Ativistas tentam aumentar debate sobre emissões militares 

Há pouca transparência em dados do setor; se fosse um país, Pentágono seria o 47º maior emissor de gases do aquecimento gioba! 

FILIPE BARINI 
ipa DeriniDoginhs com br 

O setor de Detesa é respon- 
sável por uma parcela 

considerável das emissões de 

gases ligados ao aquecimento 
global, embora não haja 
transparência nos números. 

Mesmo assim, Os países não 

parecem tão dispostos a in- 
cluir seus Exércitos em com- 
promissos climáticos. O tema 

também não aparece em des- 

taque na pautada conferência 
da ONU sobre mudanças cli- 

máticas, a COP26, em Glas- 

gow, mas ativistas buscam 

avançar na discussão, 

— Oque mudounos últimos 
tempos foi apenas a visibilida- 
de do tema. O secretário-geral 

da Otan [Jens Stoltenberg| es- 
teve aqui em Glasgow, na se- 
mana passada, e foi bem claro 

ao dizer que não será possível 
lidar com as mudanças climã- 
ticas à TIE TOS que enfrente- 

mos as emissões militares. O 

tema saiu da completa invisi- 
bilidade para ser incluido nas 
agendas dos govemos — disse 

ao GLOBO Doug Weir, pes- 
quisador e diretor de políticas 
do Observatório de Conflitos e 

Meio Ambiente (Ceobs), que 

estuda a relação entreo climae 
ações militares. 

Para Weir, a inclusão na pau 
tasedáem boa parte pela pres- 

são do público, que querqueos 

militares “passem a ser parte 
da solução”, Ele cita a situação 
de países comõo Reino Unido, 

onde o Ministério da Detesa é 

o principal responsável por 
emissões de dióxido de carbo- 

no. Recentemente, a pasta 

anunciou um plano de adapta- 
ção às mudanças climáticas, 
incluindo um corte no uso de 

combustiveis fósseis e propos- 

tas de desenvolver novas tec- 
nologias para reduzir seu im- 

pacto ambiental. 

— Não há como chegar à 

neutralidade de emissões sem 

incluir os militares — decla- 
[ERjT] Stoltenherg em entrevista 

coletiva às margens daCOP26 

na semana passada, 
Se o discurso sair do papel, 

seria um avanço em relação ao 
Acordo de Paris de 2015, que 

não trazia compromissos es- 
pecíficos para as atividades de 
Defesa, tampouco obrigava 

seus signatários a relatar à to- 
tal de suas emissões militares, 
Recentemente, os EUA 

anunciaram planos para au- 

mentar sua frota de veiculos 
táticos — usados no campo de 

batalha — híbridas, usando 

combustiveis fússeis e elétri- 

cos. Veiculos presentes em ba- 

PT celebra vitória de Ortega na Nicarágua 
Legenda classifica como 'grande manifestação popular e democrática' pleito com opositores presos 

MARINA GOMÇALTES 
mana goes ssa gieies corm Ie 

A reeleição de Daniel Orte- 
gana Nicarágua, rejeitada 

pelos governas das principais 

democracias ocidentais. toi 
celebrada pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT) Emnota, 

a legenda classificou o pleito 
do último domingo como 
“uma grande manifestação 

popular e democrática”. As 

eleições, que Ortega venceu 
com oficiais 75% dos votos, 
foram realizadas após uma sé- 

rie de prisões de opositores, 

incluindo dissidentes sandi- 
nistas e sete possíveis adver- 
sários na disputa, incluindo 
sua principal oponente, Cris- 
tiana Chamorro. 
“Os resultados prelimina- 

res, que apontam para a reelei- 
gaode Daniel Ortega c Rosario 
Murillo, da FSLN | Frente San- 
dinista de Libertação Nacio- 
nal), confirmam capoio da po- 
pulação a um projeto político 
que tem como principal obje- 
tivo a construção de um pais 
socialmente justo e igualitá- 

rio”, diz a nota publicada na 
noite de segunda-feira e assi- 

nada por Roménio Pereira, se- 

cretário de Relações Interna- 
cionais do partido. “Esta vitó- 

riaserá conquistada apesar das 

diversas tentativas de desesta- 
bilização do governo e do blo- 
quedo inte macional contra a 

Nicarágua, uma situação que 

penaliza principalmente os 
mais pobres e necessitados.” 

Sem adversários é com o 

Conselho Supremo Eleitoral 
(CSE) controlado poraliados 
do governo, o presidente foi 

reeleito para seu o quarto 
mandato consecutivo. 
Na América Latina, países 

com governos de esquerda, 
como o Peru, também rejeita 

ram o pleito que “não atende 

aos critérios minimos de elei- 
ções livres, justas e transparen- 
tes estabelecidos pela Carta 

Democrática Interamerica- 

na”, segundo comunicado da 
Presidência de Pedro Castillo. 

Outros, no entanto, como Cu- 

ha, Venezuela e Bolívia, come- 
moraram os resultados. 
Ontem, o secretário-geral 

ses, como caminhões e jipes, 
passariam a usar motores mo- 

vidos a eletricidade e, no casi 

da Marinha, um plano conhe 
cido como “Grande frota ver- 
de”, criado ainda no governo 

de Barack Obama (2009 
2017), poderia ser retomado. 
Se concretizadas, as pro- 

postas teriam impacto consi- 

derável, Segundo estudo pu 
blicado em 2019 pelas uni- 
versidades de Durham e Lan- 

caster, se o Pentágono tosse 

um Estado, ele seria, em 
2017,0 47º maior emissor de 

gases responsaveis pelo 

aquecimento global, levan- 
do-se em conta apenas as 

te Determinada] para 2025, 
Declarações não mudam a re- 

alidade e diplomatas não fa- 

zem milagre —trisa ela. 
O que se considera necessá- 

rio para dar credibilidade ao 

que até agora é visto como 

uma fachada estratégica apre- 
sentada pelos negociadores 

brasileiros seriam sinais con- 

cretos, como, por exemplo, 

que o gOVEIDO Comece à DO- 

brar multas de quem desmata 

ilegalmente. Para a pesquisa- 

dora Luciana Teller, enviada 
pela ONG Human Rights 
Watch à COP26, “está claro 

que existe uma mudança de 
tom, mas se 0 governo quer ge- 
rar confiança precisa atuar já” 
— O governo percebeu o 

custo ue estava causando O 

dano à reputação do Brasil, 
Mas falta um plano prote- 

ger as Horestas, reduzir a vio- 
lência, os crimes ambientais, 
Aumentou o clima de intimi- 

dação de defensores do meio 

ambiente por grupos crimino- 
sos, que se sentem empodera- 
dos pelo governo Bolsonaro — 

apontou Luciana. 
Muito do que está sendo 

apresentado em Glasgow, am- 

plia Izabela Teixeira, é visto 

como falso por especialistas 
em negociações climáticas. O 
Brasil de verdade, diz a ex-mi- 

nistra, “está sendo mostrado 

pela sociedade civil, empresá- 
rios, banqueiros, governado- 

ves, alguns parlamentares”. 

— A sociedade brasileira es- 
tátazendo um golaço. Por par- 
te do governo é muito blá-blá- 

blá , com uma arrogância que 
não retrata o Brasil. 

emissões ligadas ao uso de 
combustiveis fósseis. Naque- 

le ano. foram comprados cer- 

cade 270 mil barris de petró- 
leo por dia para uso da pasta. 
Mas a pouca transparência 

nos dados do setor, e mesmo 

a incapacidade de muitos pa- 
ses de desenvolver métodos 

para medir suas emissões, 

também são entraves para O 
desenvolvimento de politi- 
cas globais de redução. Um 

sinal disso é que o mapa glo- 

bal de emissões disponibili- 
zado pelo portal “Military 
Emissions”, lançado ontem, 

traz apenas algumas nações 
com informações completas 
e atualizadas. Outro ponto, 

agora alegado pelos gover- 

nos, é que boa parte das ativi- 
dades militares é sigilosa e 
qualquer ieformação, inclu- 

sive sobre emissões, poderia 

ser usada por nações rivais. 

CER PLEN 

Quarto mandato. Ortega no poder desde 2007 comemora à reeleição 

da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), instou os 
paises da região a agirem apás 
as “eleições ilegitimas” no pais. 
“Rejeitamos os resultados das 
eleições ilegitimas na Nicará- 

gua, tuitou Luis Almagro, 
“Ensto os países da OEA a res- 

ponderem a esta clara violação 

da Carta Democrática durante 

sua Assembleia Geral”. (Com 
agências internacionais) 
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Chile aprova 
abertura de 
impeachment 
contra Pinera 
Aberto na Câmara 12 dias antes das 

eleições presidenciais, processo ainda 

vai ao Senado, onde deve ser rejeitado 

ANA ROSA ALVES 

ANDRÉ DUCHIADE 
rsrs tala dir br 

pós uma sessão dequase?22 

horas, aCâmarados Depu- 

tados chilena aprovou na ma- 

nhã de ontem a abertura de 
um processo de impeachment 

contra o presidente Sebastián 

Piftera, que agora segue para 0 
Senado, Asa sações contra o 

político conservador dizem 

respeito a supostas irregulari- 
dades na venda de uma mine- 
radora, reveladas pela série de 

reportagens Pandora Papers. 

O processo, aberto a 12 dias 
das eleições presidenciais de 

21 de novembro, conseguio à 

apoio minimo necessário para 

avançar: 78 votos a favor, 67 
contra e três abstenções. A 

missão no Senado, contudo, 

será mais dificil para a oposi- 

ção, que precisará do apoio de 
dois terços dos 43 parlamenta- 

res, algo que parece muito in 

provável peste momento. Us 

senadores têm de 4 a 6 dias pa- 

ra julgar Pifera, e o dia mais 

provável da votação é a próxi- 
ma sepunda-leira. 

Pifiera, cujo ma pdato termi- 

na em 11 de março, poderá 
contingar a exercer suas fun- 
ções até que a medida seja ava- 
liada pelo Senado. Está, contu- 

do, inpedido de deixar o pais. 
À notícia é mais um baque 

para as perspectivas na eleição 

presidencial da coalizão de 
centro-direita de Pinera, cujo 

candidato não deve nem se- 

quer passar para o segundo 

turno, em 19 de dezembro. À 
base do governo nunca se re- 

cuperou dos protestos de 2019 

— quando a oposição também 
tentou, sem sucesso, afastar 

Pinera —, mas as acusações 

contra o presidente minam 

ainda mais o cacife eleitoral do 
candidato governista, Sehasti- 

an Sichel, que vê parte do 

apoio migrar para seu concor- 
rente ultraconservador, José 

Antúmio Kast. 

LONGA QUARENTENA 
Lider de parte das pesquisas 

até semana passada, quando à 

divulgação de sondagens toi 
suspensa por lei 15 dias antes 
da eleição, Kast deverá dispu- 

tar o segundo turno contra o 
deputado Gabriel Boric, da es- 
querda, recém-diagnosticado 

com Covid-192. A sessão de se- 

gunda durou mais de 22 horas 
para que um dos deputados 
que tiveram contato com Bo- 

ric pudesse votar na sessão da 

Câmara sobre a acusação 
constitucional, termo chileno 

parao impeachment. 

Sozinho, o deputado socia- 

lista Jaime Naranjo falou por 
quase 15 horas, lendo um dis- 
curso de 1.300 páginas que in- 

cluiu os embasamentos da 

acusação apresentada em 13 

de outubro por todos os parti- 
dos de oposição. Oobjetivoera 

dar tempo suficiente para que 

o deputado Giorgio Jackson 
chegasse ao plenário ao fim de 

sua quarentena preventiva. 
Como o Congresso chileno 

não tem a opção de realizar 
sessões on-line a menos que 

sejadecretado estado de emer- 
gência, esta não era uma op- 
ção para Jackson. Após a meia- 
noite, o parlamentar dirigiu de 

Santiago até Valparaiso, onde 

fica o Congresso, uma distân- 
cia de 120 quilômetros. 

Após a fala de Naranjo. foi a 
vez do advogado de Pera, 
lorge Gaálvez, apresentar sua 

defesa por mais de cinco ho- 

ras. Ao fim de suas declara- 

ções, ele pediu para que a Casa 
rejeitasse o processo “injusto e 
improcedente”. Naranjo teria 

direito de resposta, mas abriu 

mão para a votação seguir. 
As acusações contra Pilera 

dizem res peito à Dominga, 

empresa nas has Virgens Bri- 

tânicas comprada em socieda- 

de com seu amigo de infância 
Carlos Alberto Delano. Em 10 

de dezembro de 2010, nove 

meses depois de o atual presi- 
dente chileno iniciar seu pri- 

meiro mandato, acompanhia 

foi transferida para Délano 

com duas minutas: uma assi- 

nada no Chile, que menciona 

vao valor de USS 14 milhões, e 

outra assinada no paraíso fis- 

cal canibenho, no montante de 
US$ 138 milhões, em paga- 

mento que seria dividido em 
três parcelas. 
Acondição paraquehouves- 

seo terceiro pagamento era de 

que não fosse criada uma área 

ke proteção ambiental na zona 
de operação da mineradora, 

como na época demandavam 

ativistas e movimentos de de- 

fesadomeio ambiente, O Palá- 

cio de La Moneda, já liderado 
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por Pinera, decidiu não esta- 

belever a área de preservação, 

eaterceira parcela foi quitada. 
Em sua defesa, Gálvez ne- 

gou que Pifiera tenha “inter - 

viado na decisão de venda do 
projeto ou favorecido a Do- 
minga ao não concretizar a 
ação de proteção ambiental” 
A venda da mineradora |á ha- 
via sido investigada e arquiva- 

da em 2017, mas os documen- 

tas recém-revelados não havi- 

am sido-entregues ao Ministé 
rio Público. 

INVESTIGAÇÃO INÉDITA 
O MEP decidiu em 5 de outubro 
abrir uma investigação formal 

sobre as acusações —a prirmei- 

ra vez que isto ocorre com um 
presidente emesercicio =, ol 

to dias antes de os deputados 

de oposição apresentarem o 
pedido de impeachment. 
Segundo Talita Tanscheit, 

pesquisadora do Observató- 
rio Político Sul-Americano 

(OPSA), com o processo de 

impeachment a oposição 

Crise na divisa da Polônia eleva tensão de Bielorússia e UE 

Milhares de imigrantes tentam entrar no bloco europeu por fronteira polonesa; Varsóvia acusa Minsk de estimular fluxo em retaliação a sanções 

irma É pie log 

stensões entrea Polônia ca 

Bielorrússia aumentaram 

ontem, com acusações muu- 

as de que o outro lado estaria 
pondo vidas em risco e agindo 

iresponsavelmente. Milhares 

de pessoas, a maioria imigran- 
tes vindos do Oriente Médio, 

do Afeganistão e da Africa, 

tentam entrar no território da 

União Europeia (UE) pela 
fronteira entre os dois países, 

onde as baixas temperaturas 

agravam ainda mais a crise. 
O governo conservador e 

anti-imigração da Polônia, 

um Estado-membro da UE, 

acusa 0 regime de Alexan- 
der Lukashenko de encora- 

jar o ingresso ilegal em re- 
presália às sanções do bloco 
contra Minskdevidoa viola- 
ções de direitos humanos. 

Chamada de “ataque hibri- 

do, atática é adotada háme- 
ses nas divisas hielorrussas 

como bloco europeu e dei- 

xou ao menos sete mortos. 
Imagens de vídeo mostram 

soldados bielorrussos condu- 

zindo centenas de imigrantes. 

Segundo os cálculos da Co- 
missão Europeia, o Executivo 

da UE, hácercade 2mil pesso 

as na fronteira, principalmen- 

Le TH porto, de passapen na ci- 

dade de Kuznica. Lá, se depa- 

ram com mais de 10 mil agen- 

tes de segurança poloneses e 
cercas de arame farpado que as 
impedem de seguir viagem. 

Um porta-voz dos sei viçus 

especiais poloneses, Stanis- 
law Zaryn, disse que forças de 

segurança bielorrussas “ati- 

ramecartuchos vazios paraoar 
esimulam eventos perigosos” 

enquanto fornecem aos imi- 
grantes instrumentos para fu- 

rarem acerca. Emumavisitad 

região, o premier Mateusz 

Morawiecki comparou a situ- 

ação a um “novo tipo de guer- 
raem queas pessoas são feitas 
de escudo humano” 

— O regime bielorrusso es- 

tá atacando a fronteira com a 

Polônia, a UE, de uma forma 
sem precedentes — disse q 

presidente polonês, Andrze 

Duda, em uma entrevista co- 
letiva. — Essas são ações 

agressivas que devemos repe- 
lir, cumprindo nossas obriga- 

ções como integrantes da UE. 

AMEAÇA DE NOVAS SANÇÕES 
Repórteres da agência da 
Reuters viram guardas polo- 

neses prenderem um grupo 
de pessõas do lado polonês na 

tarde de ontem. Até segunda- 
feira, aomenos 309 tentativas 

ilegais de cruzar a fronteira 

haviam sido tormalmente no- 
tificadas, e 17 pessoas foram 

presas, em sua maior parte ci- 

dadãos iraquianos. 

A presidente da Comissão 
Europeia, Ursula von der 

Leyen, não apenas incenti- 

vou os Estados-membros a 

adotar novas sanções contra 
Minsk, comodisse que avalia 

a 

EXCPES PESPEL/ REJTERA 

Drama. Sob ba'xas temperaturas migrantes esperam em floresta antes de ser ievados a centro de detenção na Polônia 

IMIGRANTES ESTÃO CONCENTRADOS 
NA REGIÃO DE KUZNICA 
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possiveis punições paracom- 

panhias aéreas que transpor- 
tem imigrantes para à Bielor- 

rússia — incluindo impedir 

que SAS dCronaves CriZem O 

espaço aéreo europeu. 

Lukashenko, que é apoiado 

pela Rússia, nega arquitetar 
umacrise migratóriaeculpão 

Ocidente pela travessia e pelo 

tratamento dispensado aos 

imigrantes. Apesar do repirme 
autoritário, o pais foi por anos 

cortejado pela UE devido à 
sua estratégica posição geo- 
gráfica, um enclave entre a 
Rússia e 05 paises daOtan. 

A aproximação ganhou for- 

cas em meto a anos de rusgas 

entre Lukashenko e o presi- 

dente russo, Vladimir Putin, 

“pretende enterrar de vez 0 

governo Pifera , comprome- 

tendo seu legado histórico. 
— Ao contrário do Brasil, 

o Chile tem como marca 

histórica a estabilidade po- 

lítica. O país passou por lon- 
gos periodos democráticos, 

elásó ocorreram três acusa- 

ções para destituir um pre- 
sidente, sendo, fora a atual, 

uma na década de 1950 e a 

outra, contra Pifiera, em 

2019 — afirmou Tanscheit. 
A pesquisadora entende 

que o processo não deve ter 

grande relevância para as 
eleições. As acusações gra- 
ves não prejudicama can- 
didatura de José Antonio 

Kast, que deve concentrar 
ovoto da direita, 

— À Oposição também es- 

tá em uma situação muito 

delicada, Pifiera é um inimi- 
go muito mais fácil do que 

Kast. À sinuca da oposição é 

estar matando um cachorro 
morta, enquanto há outro 
que está vivissimo. 

mas foi por água abaixo em 

2020 apos a brutal repressão a 
grandes protestos após uma 
eleição de fachada na Bielor- 

rússia. Em resposta, à UE, os 

EUA eo Reino Unido impuse- 
ram novas sanções ao regime, 
e Minsk foi de vez para a órbi- 

tado Kremlin. 

SUGESTÃO RUSSA 

O chanceler russo, Sergei 

Lavrov, sugeriu que Bruxe- 
las forneça à Bielorrússia 

assistência financeira para 

lidar com o fluxo de imi- 
grantes. Um pacto similar 

toi firmado com a Turquia 

para que o país bloqueie o 
Huxo de refugiados que 
tentam entrar na VE — 

uma das respostas do bloco 

acrisemigratóriade 2015. 

A UE suspendeu parcial- 
mente um acordo para facili 

tar à emissão de vistos para 

funcionários do govemo bie- 
lorrasso. Já a agência da ONU 

para refugiados (Acrur) pediu 
que as partes parem de usar 

pessoas vulneráveis Coto pr- 

des em seu xadrez político. À 

Lituânia, que lida há meses 

com uma situação similar à 
polonesa, também teve au- 

mento das tentativas de cruza- 

mento da fronteira e decretou 

um estado de emergência na 
sua divisa coma Bielorrússia. 

Grupos humanitários 

acusam os ultranaciona- 
listas do governo da Polô- 

pia de violar o direito in 

ternacional de asilo, envi- 

ando os imigrantes de vol- 
ta para a Bielorrússia, em 

vez de aceitarem seus pe- 

didos de proteção. A Polô- 
nia diz que suas ações são 

legais. (Com El Pais) 

T—— 0 
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Tãon. Técnica usa as aguihas e es pontos ca acupuntura. porém com a adição de impusos e éiricos capazes de tratar nflamações: estudos apontam ef'cacia para tratar problemas como a ostecartrite 

RADIÇÃO TURBINADA 
Eletroacupuntura usa estímulo 
elétrico para tratar dores crônicas 
BERNARDO VONMESHIGUE” 
bersarão poresiiigos Doplabo Com br 

ma das técnicas mais an- 

tigas e tradicionais da 
medicina, com milhares de 

anos, ganhou uma versão 
que tem conquistado espa- 
çonas clinicas do pais: a prá- 

tica da acupuntura feita 

comeletrodos. Como nome 

de eletroacupuntura, o mé- 
toda lança pequenos esti- 

mulos elétricos às agulhas 

inseridas no corpo. 
O procedimento tradicio- 

nalsurgiuna Chinae parteda 

ideia de que as doenças são 
decorrentes de um desequili- 
brio da força vital, Os canais 

que transportam essa ener- 

gia pelo corpo, chamados de 

meridianos, são então esti- 

mutados em pontos especili- 

cos pela inserção de agulhas 
para restaurar o equilíbrio 

enerpético do paciente. 

Docidente ao atécni- 
ca, reconhecendo como uma 
terapia médica legitima. Há 

relatos do uso da eletricidade 

fla dci jpuntura que remetem 

ao início do século passado, 

mas prática se aprimoroue se 

popularizou recentemente. 
— Se pensarmos que ocor- 

po funciona através de esti- 

mulos elétricos o tempo in- 

teiro, como para falar, pen- 
sar, então, quando utiliza- 

mos à eletricidade como 
mais uma Ferramenta, 
acrescentamos qualidades a 

essa técnica terapéutica — 

explica Janete Bandeira, 
médica especialistaemacu- 

puntura e uma das diretoras 

do Colégio Médico Brasitei- 
rode Acupuntura (CMBA). 

Bandeira conta que cerca 
de 95% dos atendimentos 

feitos por ela são com a ele- 
troacupuntura, Ela explica 

que o procedimento é feito 

com a introdução das agu- 
lhas nos pontos escolhidos e, 
depois, coma conexão dos fi- 

os. que se prendem às agu- 
lhas por clipes conhecidos 
como garras de jacaré. 

Mulheres que amamentam têm 
menos problemas cognitivos 
Estudo apontou que aleitamento diminui risco de depressão e Alzheimer 

m novo estudo de pes- 

U quisadores da Universi- 

dade da Califórnia (UCLA), 
publicado na revista cienti- 
fica Evolution, Medicine 

and Public Health, desco- 

briu que mulheres com ida- 
de acima de 50 anos que 

amamentaram têm menos 
riscode desenvolver proble- 

mas cognitivos, incluindo a 

doença de Alzheimer. 

Segundo trabalho, a ama- 

mentação tem sit guisa posi- 

tivonodesempenhocerebral 
das mulheres na pós-meno- 

pausa. ()s cientistas afirmam 

ainda que um tempo maior 
de aleitamento também 

trouxe resultados melhores. 

Entre os motivos, os pes- 

quisadores citam que a ama- 
mentação ajuda a regular o 

estresse, promove o vinculo 

com o bebé e diminui o risco 

de depressão pós-parto, fato- 

res sabidamente de risco pa- 
ra danos neurocognitivos. 
Além disso, eles afirmam 

que existe uma correlação 
positiva entre oaleitamento 

eum menor risco de doen- 
ças como diabetes tipo 2 e 

doenças cardíacas, e apon- 
tam que essas condições es- 
tão fortemente ligadas a um 

maior risco de Alzheimer. 
Para entender os impac- 

tos do aleitamento na saúde 

cognitiva feminina, os pes- 

quisadores da UCLA anali- 
saram dados de dois ensaios 

clínicos realizados pela ins- 

tituição que tiveram a parti- 
cipação de 115 mulheres, 
Elas foram divididas em 

dois grupos, um com 64 de- 

las que relataram estar de- 

primidaseoutrocom5l que 

afirmaram não sofrerem 
com sintomas de depressão. 

Todas elas completaram 

umasériede testes psicológi- 
cos que mediam aprendiza- 

gem. memória atrasada, fun- 

clonamento executivo e ve- 

locidade de processamento. 
Além disso, as participantes 

responderam um questioná- 

ro que incluia perguntas so- 
bre a idade de inicioda mens- 
truação, número de gesta- 

ções completas e incomple- 

tas, tempo de aleitamento 
materno para cada filho e a 

idade dá menopausa. 

As informações coletadas 

mostraram que 65% das mu- 
lheres não deprimidas relata- 

Os fios são ligados a um 

aparelho de potência reduzi- 

da, normalmente de 9 volts, 

que produz uma corrente 

elétrica média de 10 miliam- 
peres, também considerada 

baixa. A frequência com que 

as impulsos são emitidos ge- 
ralmente é por voltade la 2 
hertz. Os estímulos são indo- 

lores, podendo no máximo 

causar um leve de OTA forto, 

A eletroacupuntura é utili. 
zada principalmente para ca- 

sos em que o paciente busca 
aliviar dores intensas, Um 
dos primeiros benefícios da 

técnica comprovados pela ci- 

ência foi a liberação de opioi- 
des endógenos, substâncias 

ram ter amamentado, en- 

quanto esse percentual foi de 
44% entre aquelas Com sin- 

tomas de depressão. Já em re- 

lação à gravidez completa, 
todas do grupo de mulheres 

não deprin aê contaram ter 

ao menos um filho, enquanto 

esse indice foi de 57,8% no 
segundo grupo. 
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analgésicas produzidas pelo 
própriocorpo. 
Além disso, o CMBA apon- 

ta que outros mecanismos de 

ação importantes da eletroa- 
cupuntura são o efeito anti- 

inflamatório e à modulação 

de sistemas que controlamos 
impulsos de corpo. 
— É uma técnica bastante 

reparadora dos tecidos. 

Quando o tendão fica infla- 
mado, por exemplo, a gente 

sabe que não é só nessa €s- 

trutura que há alteração, 
mas em todo o circuito que 

envolve o músculo, O nervo 

ecatéocérebro. E nós jásabe- 

mos que o estimulo elétrico 
consegue mandar mensa- 

Em relação aos testes cog- 
nitivos, em ambos os grupos 
aquelas que amamentaram 

tiveram melhores resulta- 

dos, Quando somado todo o 

tempo que uma mulher pas- 

sou amamentando em sua 
vida, aquelas que se ocupa- 
ram da tarefa por mais de 12 
meses tiveram um desem- 

PáRiã 
OQREDEL 

gens reguladoras para o sis- 

tema nervoso cereb ral — 

destaca Janete Bandeira. 

REDUÇÃO DE DOR 
Os efeitos da eletroacupun- 

tura para dores crônicas são 

cada vez mais comprova- 
dos. Um estudo da Faculda- 
de de Medicina da Universi- 

dade de Maryland, nos Esta- 

dos Unidos, analisou 11 en- 
sajos-clínicos sobre o uso da 

técnica para tratamento de 

osteoartrite de joelho. 
Os resultados apontamque 

ela ajudou a reduzir a dor e 
melhorar os movimentos. € 

sugerem que, quando combi- 
nada com baixas dosagens de 

analgésicos convencionais, à 

técnica fornece uma ação efi- 
caz que pode preveniros efei- 

tos colaterais de medica- 

mentos às vezes debilitantes. 

Hã ainda mais um traba- 
lho recente revelando os be- 

neficios no uso de agulhas 

com eletrodos. Um estudo 
da Universidade de Har- 
vard, publicado na revista 

científica Nature, desco- 

briu como o uso da terapia 
com a eletricidade estimula 

a neuroanatomia (área que 

estuda a organização anatô- 
mica do sistema nervoso ). 

Os resultados são parte de 

uma investigação que co- 

meçou em 2014, quando os 
cientistas relataram que a 
eletroacupuntura conse- 

guiu reduzir a tempestade 

de citocinas, processo infla- 
matório que acontece quan- 
do o organismo produz uma 

resposta imunológica ex- 
cessiva dessas proteinas. 

A redução aconteceu por 

meio da ativação de uma via 
do nervo vago, estrutura que 
passa pelo corpo conectando 

o sistema nervoso central à 
praticamente todos as ór- 
gãos. Em 2020, aequipe con- 

tinuou o estudo e descobriu 

que esse efeito era específico 

da aplicação das agulhas em 
determinadas regiões, como 

pos membros inferiores, é 

formulou uma hipótese de 
que poderia haver neurônios 
sensoriais exclusivos respon- 
sáveis por essa resposta. Os 

cientistas confirmaram, por- 
tanto, a hipótese e identifica- 
ram às células nervosas ne- 

cessárias para que a acupun- 
tura desencadeie uma res- 

posta anti-inflamatória. 

* Estagiário sob supervisão 
de Adriana Dias Lopes 
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Santo remédio. Amamentação ajuda a mãa a regular 0 estresse e reduz sua chance de desenvo ver diabetes tipo 2 

penho significativamente 
mais alto em todos os quatro 
quesitos que aquelas que 

passaram pela experiência. 

Segundo a Orpanização 
Mundialde Saúde (OMS), as 
taxas plobais de aleitamento 

estão baixas, atingindo ape- 
nas 41% dos bebês com me- 
nos de seis meses de idade. 
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Pesquisa identifica sinais do câncer de pâncreas 
Cientistas apontaram 23 sintomas associados ao tumor, que costuma ser diagnosticado tardiamente, o que 
piora o prognóstico do paciente. Entre eles, estão sede constante, urina escura, inchaço e pele amarelada 

EVELIN AZEVEDO 
resorts art hr 

pesado da Universi- 
dade de Oxford identili- 

caram 23 sintomas associa- 

dos aq câncer de pâncreas, 
incluindo dois até então não 

reconhecidos — como sentir 

sede e ter urina escura. O es- 
tudo foi apresentado na con- 
ferência virtual de 2021 do 

Instituto Nacional de Pesqui- 
sa sobre Câncer do Reino 
Unido, o NCRI Festival. 
O levantamento mostrou 

que os pacientes normal- 
mente apresentam sinto- 
mas até um ano antes de re- 

ceberem o diagnóstico da 
doença e, no caso de sinais 
alarmantes, até três meses 

antes da descoberta. 

O câncer de pâncreas é um 
das mais letais por dois moti- 
vos: SEU diagnóstico costuma 

ser tardio — o que piora à 
prognóstico —e seus tiposde 
tumares são agressivos —fa- 
zem metástase com facilida- 

ALGUNS DOS SINAIS DO TUMOR RELATADOS NO ESTUDO 

Dlariéia Vémitos Indigestão 

() 
Perda de peso 

repentina 

Lrna Dor e inchaço Sangramento nú Sede 
escura abdomina! estômago cu intestino crânica 

de e costumam voltar a apa- 
recer no órgão mesmo de- 
pois da cirurgia. Segundo q 
Instituto Nacionaldo Câncer 
(Inca), a doença é responsá- 
vel por cerca de 2% de todos 
as tipos de câncer diagnosti- 
cados no Brasil e por 4% das 
mortes causadas pelo tumor. 
Os pesquisadores acredi- 

tam que seus achados ajuda- 
rão médicos generalistas ou 

de família — especialidades 

que normalmente têm um 
contato maior com a popu- 
laçãonão doente —a identi- 

ficarem mais rapidamente 

possiveis Sinais que possam 
contribuir paraum diagnós- 
tico precoce, aumentando 

as chances de sobrevida. 

A pesquisa foi apresenta- 
da por Weigi Liao, um cien- 

tsta de dados da Universi- 

Imunidade contra Covid atinge 
82% dos adultos na cidade de SP 
Segundo pesquisa, se infectados, eles devem ter doenças mais brandas 

CLEIDE CARVALHO 

dido caralaçd agp ogloo pom is 
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erca de oito em cada dez 

G adultos da cidade de São 
Paulo já adquiriram imuni- 
dade contra o coronavirus. 
Isso significa que, caso se- 

jam infectadas, essas pesso- 
as deverão desenvolver sin- 
tomas mais brandos da do- 

ença e ter uma capacidade 

de contágio mais baixa. Às 
conclusões são da 7º fase do 
pro jeto de monitoramento 

da soraprevalência no mu- 

nicípio, divulgada ontem, 
Segundo a pesquisa, reali- 

zada por Grupo Fleury. Ins- 

tituto Semeia, Ipec e Todos 
pela Saúde, 81,8% dos mo- 
radores com 1R anos ou 

mais já possuem anticorpos 
neutralizantes contra o vÍ- 

rus. Os exames sorológicos 

utilizados na amostra foram 

encerrados em 20 desetem- 
bro, oque indica que o per- 

centual deve ser ainda mai- 
or atualmente, devido ao 
avanço da campanha de va- 
cinação na cidade. Segundo 

a prefeitura de São Paulo, 

96,3% da população acima 
de 18 anos já está com a es- 

quema vacinal completo. 

— Pela primeira vez pode- 
mos dar uma notícia positi- 
vãe é devido ão aumento do 

número de indivíduos que 

tomaram a vacina, aliado 
aos que tiveram a doença E 

desenvolveram anticorpos 

— atirma o biólogo Fernan- 
do Reinach, responsável pe- 
la divulgação dos dados. 

Na fase anterior da pes- 
quisa, divulgada em abril 

deste ano, cerca de 16% da 

população havia sido vaci- 
nada e apenas 41,6% da po- 
pulação possuia anticorpos 

contra o novo coronavirus. 
Entre os adultos mais po- 
bres, porém, o percentual 
chegava 147%, 0 que mos- 

trava que eles eram mais 
suscetíveis à infecção. Ago- 
ra, à taxa entre mais FICOS E 

mais pobres é similar. 

TIPOS DE VACINA 
Os anticorpos ne utralizan- 

tes são desenvolvidos por 

quem foi infectado pelo co- 
ronavicus ou tomou as vaci- 

nas feitas a partir de RNA 

mensageiro, como Pfizer, 
AstraZeneca e Janssen. No 

caso de quem tomou aloro- 

naVac, que é feita com par- 
tesdoviras inativado, os an- 

dade de Oxford. Ele e seus 
colegas analisaram dados de 
24.236 pacientes que foram 
diagnosticados com câncer 
de pâncreas na Inglaterra 
entre 2000 e 2017, usando 
um grande banco de dados 
eletrônico (QResearch). 
Os pesquisadores analisa- 

ramos sintomas dos pacien- 
tes em diferentes momen- 
tos antes de serem diagnos- 

ticados com câncer e às 

compararam com os sinto- 
mas de outros pacientes que 
não tiveram diagnóstico, 
Pele amarelada (icterícia) 

esangramentono estômago 
ou intestino foram os dois 
sintomas graves mais asso- 

ciados ao diagnóstico de 

adenocarcinoma  ductal 
pancreático (ADP), o tipo 
mais comum de câncer de 

pâncreas, é nos tumores 
neuroendócrinos pancreá- 
ticos (TNE-P), a forma mais 
rara. Além disso, os pesqui- 

sadores identificaram a se- 

dec aurinaescuracomosin- 
tomas previam ente desco- 

nhecidos para ADE. 
Os 23 sintomas ligados ao 

diagnóstico de ADP são: pele 

amarelada, sangramento no 

estômago ou intestino, pro- 
blemas paraengolir, diarreia, 
alteração do hábito intesti- 

nal, vômitos, indigestão, 

massa abdominal, dor abdo- 
minal, perda de peso, prisão 
de ventre. gordura nas fezes, 

inchaço abdominal, náusea, 

Hatulência, azia, febre, can- 

saço, perda de apetite, cocei- 
ra, dor nas costas, sede e uri- 
na escura. Outros nove sinais 

foram relacionados aos 
TNE-P: pele amarelada, san- 
gue nas fezes, diarreia, mu- 

dança nos hábitos intesti- 
nais, vômitos, indigestão, 
massa abdominal, dor abdo- 
minal e perda de peso. 

Na avaliação de Alexandre 
Palladino, chefe da Oncolo- 
gia Clinica do Inca e um dos 

líderes do setor de tumores 

gastrointestinais da grupo 
Oncoclinicas, a pesquisa traz 
efeitos positivos e negativos. 

— O estudo serve como 

um guia para médicos fica- 
rem mais atentos para sin 

tomas que poder Ser ltti- 

portantes para o diagnósti- 
ca precoce. No entanto, por 
serem sintomas inespecifi- 

cos, pode gerar um medo ex- 
cessivo ria população e uma 
grande demanda por diver- 

SOS CXANNES des Necessários. 

Resultados. Aumento da vacinação na capita pau sta levou a arrefecimento de medidas de distanciamento na cidade 

ticorpas produzidos são do 

tipo nucleoproteina, que 
também Es protege contra à 

infecção por Covid-19. 

Ao dividir quem tem os 

anticorpos pelo tipo de vaci- 
na que tomou, o percentual 
dos que desenvolveram an- 

ticorpos neutralizantes pas- 
sou de 33,3%, em abril, para 
os atuais 81,8%. Jácom rela- 

ção a nucleoproteina, o au- 

mento foi de 41,6% para 

52,8% no mesmo período. 

Reinach atirma que a ten- 
dência, a partir de agora, é 
de redução das infecções e 
das mortes pela doença, a 

não ser que a sociedade seja 
surpreendida por alguma 
nova variante da doença. 

Anteontem, Ro 
vez desde o início da pande- 
mia, o estado de São Paulo 

não registrou nenhum ábito 
em decorrência da Covid, 

segundo à Secretaria de Es- 

tado da Saúde. Segundo a 
pasta, foram registrados 
359 novas Casos. 

Nesta sétima fase do pro- 

jeto, encerrada dia 20 de se- 
tembra passado, 1.055 pes- 
SOS tiveram | SAnpue cole- 

tado em 160 censores censi- 

tários do município e foram 
submetidas a testes soroló- 

icos dos laboratórios Ab- 

tia Roche. 

Coronavírus: não vacinado corre risco 16 vezes maior 
Estudo australiano aponta aumento expressivo de internações em UTI e mortes em indivíduos que não receberam imunização 

REM pOSE 
da Bestem 

pesos ns não vacinadas têm 
16 vezes mais probabili- 

dade de acabar em unidades 

de terapia intensiva ou mor- 
rerde Covid-19, disse o esta- 
do australiano de Nova Gales 
do Sul em um relatório, com 

autoridades pedindo às pes- 
soas que se vacinem após a 
Austráliasair de uma quaren- 

tenaevoltar à rotinaem meio 

a NOVOS CASOS. 
Os dados do departamento 

de saúde de Nova Gales do 

QUEM PODE 
SE VACINAR 

Sul divulgados na noite de 
aprtem postraramo que ape 

nas 11% das 412 pessoas que 
morreram no surto da vari- 
ante Delta, que ocorreu por 

quatro meses até o inicio de 

outubro, foram totalmente 
vacinadas. A idade media das 
vitimas foi de 82 anos, 

— Jovens com duas doses de 

uma vacina experimentaram 
taxas mais baixas de infecção 
e quase nenhuma doença sê. 

ria, enquanto aqueles não va- 
cinados nesta faixa etária es- 
tavam em maior risco de de 

senvolver Covid-l9 e preci- 

RIO DE JANEIRO (RJ) 
Reforço para mulheres e 
homens de 62 anos 

AMANHA — Reforço para mulheres 
de Blanos 

sando de hospitalização — 
disse Kerry Chant, diretor de 

saúde de Nova Gales do Sul, 

em um pronunciamento. 
As descobertas do relatório 

estavam de acordo com os 

dados dos Centros de Con- 

trole e Prevenção de Doen- 
ças (CDC) dos Estados Uni- 
dos, que disseram em setem- 

bro que indivíduos não vaci- 
nados tinham 11 vezes mais 
probabilidade de morrer de 

Covid-9 do que aqueles que 
toram imunizados. 
A Austrália permaneceu 

praticamente livre de vírus Dose. Homem recebe vacina contra a Covid; aumento de casos na Austrália 

este ano até que um surto da 
variante Delta, altamente in- 

tecciosa, que começou em ju- 
nho levou a uma quarentena 
de meses em Sydney e Mel. 

boume, suas malorescidades, 

eacapital, Camberra. 
As cidades atingidas pelo vi- 

cus vêm abrandaândo as duras 

restrições depois de passar as 
metas de vacinação de TOM e 
80%. À transmissão do coro- 
navirus em Nova Gales do 

Sul, onde fica Sydney, parece 
ter se estabilizado depois que 
acobertura da primeira dose 

atingiu quase 94% da po 

cão acima de 16 anos. 
Mais dametade das 1.841 

mortes totais na Austráliae 

cerca de 87% de suas quase 
183 mil infecções na pan- 
demia foram causadas pela 

cepa Delta do coronavirus. 

OUTRAS CIDADES MAIS DETALHES SÃO PAULO (SP) BELO HORIZONTE (MG) 
Trabalhadores da saúde, Reforço parapessoas BRASÍLIA 
imunossuprimidoseidosos  de66anos Repesca 
com 60 anos ou mais SALVADOR (84) 

AMANHA- Reforço para pessoas CURITIBA (PR) 
de ER anos ros [o] 

DA VACINAÇÃO 
[=] Aponte a câmera 

o do seuceldar 

Saba parnoQRevej 
a calendário 

de algumas cidades 
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Almôndega 
vegetal é mais 
saborosa sem 
imitar a carne 
Versão livre de ingredientes animais do 

prato tradicional pode ser feita à base 

de feijão, vegetais, grãos e temperos 

Mem Ponk Times 

E: laço minhas kaftas vege- 
= tarianas, ou almôndegas, 

com uma base de feijão preto 

macio e melo amassado tem- 

perado com gengibre, alho e 
pimenta. Depais asso no for- 

noatéqueestejam suculentas 

E crocantes por fora, E em se- 

guida mergulho as almônde- 
gas em um molho de tomate 

picante. Mas outro dia tiquei 

me lembrando de algo que o 
chef Brooks Headley me disse 
anos atrás, quando eu estava 

escrevendo sabre o desenvol- 
vimento de seu hambúrguer 
vegetariano. Em vez de tentar 

imitar perteitamente a carne 

(uma busca bastante inútil, 
na minha opinião), ele usou 
uma grande variedade de ve- 

getais e grãos para uma textu- 
ra mais ram e satisfató- 
ria — diferentes níveis de ma- 

ciez, suculência e croucância 

em cadamordida. 
Estava pensando sobre 

isso quando experimentei 
as almôndegas vegetaria- 

nasdaculinaristanova-lor- 

quina Kay Chun, feitas 
com grão de bico cozido, 

cogumelos e triguilho, De- 

pois de levar as almônde- 

gas ao forno, as cozinhei 
em um molho de cogume- 

los, que servi sobre um pu- 
ré de batata com um pouco 
de caqui maduro que cozi- 
nhei com vinagre. 

E o que é realmente inte- 

ressante sobre uma base de 
almúndega é que quando vo- 

cê encontra uma que você 

ama, você pode repeti-la de 
novo e de novo, mas tempe- 

rando-a de forma diferente a 

cada vez. Por exemplo: gen- 

gibre ralado na hora, ceboli- 
nha picada e missó com mo- 

lho de tofu, cogumelos e ver- 

duras; alho amassado, raspas 
delimão e pimenta calabresa 
com molho de tomate e orê- 

gano fresco; ou cebola rala- 

da, cerejas secas e nozes com 
molho de iogurte, 

Encontros 
O GLOBO 

Saúde e bem-estar 

14h às 15h30 

ALMÔNDEGAS VEGETARIANAS (Kay Chun) 

Rendimento: 2 dizias de al 
múndegas 

Tempo de preparo: 50 minutos 

Cogumelos champignon, grão 

de bico e triguilho imitam a 

textura da carne moida nesta 

versão vegetarianado clássico 

prato de almôndegas. Genero- 

samente temperado com pi- 

menta da Jamaica e noz-mos- 
cadae coberto comum molho 

de cogumelo aveludado, elas 

licamexcelentes servidas 

sobre uma pasta ou purê de 

batata, 

> INGREDIENTES 
PARAAS ALMÔNDEGAS 
2 colheres de sopa de triguilho 

á cogumelos champignon, fatia- 

dos em quatro 

11/2 xicara de grão de bico cozido 

L'3xicaradetarinha de rosca 
L'd xicara decreme de leste 

O papel da prevenção 
na diabetes do tipo 2 
CONVIDADOS 

Lovogrande 

11/2 colher dechãdesal 
3/4 colher de chá de pimenta da 

Jamaica moida 

1/2 colher de cha de pimenta do 
reino 

1/2 colher de chá de cebola em pó 

1/2 colher de chá de noz-mosca- 
damoidanahora 
Óleo de canola, parauntar 

> INGREDIENTES 
PARAO MOLHO 
2 colheres de sopa de manteiga 

sem sal 

2 colheres de sopa defarinha de 
trigo 

11/2xicara de caldo de cogume- 

los (ou caldo de vegetais) 
Lcolher de sopa de creme de leite 

Lcolher de sopa de salsa fresca 

picada 

lcolher de cha demostarda dijon 

Latia de limão 

Sal e pimenta-do-reino molda na 

hora 

16h às 17h30 

> MODO DE PREPARO 
Passo |: Aqueçao jornoa 200 
graus. Leve 1/4 dexicarade 

agua para ferver emumapane: 
la pequena. Adicione otrigui- 

lho, retire do fogo, tampe e 

deixe descansar por 15 minu- 

tos, até ficar macio. Escorra 
como auxilio de um pano de 

prato limpo. apertando bem 

para retirar o excesso de água. 

Passo é: Enquanto isso, em um 

processador de alimentos, 

pulse 05 cogumelos ate ficarem 

bem picados. mas aindaem 

pedaços (não faça uma pasta) 

transfira para uma ligela gran- 

de Repitao passo comogrão de 
bico. Adicione farinha derosca, 

cremede leite, ovo, sal, pimenta 

da Jamaica, pimenta do reino, 

cebola em pó.noz-moscadae o 

triguilho restriado e misture 

bem. Formealmôndegas de 5 

centimetros (cercade? colhe- 

Saúde 23 

“Plant based” À 

variação pede 

busadia nos 

temperos. com 

ngredentes 

como pergibre, 

cebola e missê, 

ou alho com 

raspas de limão 

resde chácada). Disponha-as 

emuma assadeira uniadae 

leve ao forno por 18 a 20 minu- 

tos. virando as almôndegas na 

metade do tempo. 

Passo 3 Enquanto as almôn- 

degas assam, em uma panela 

grandeantiaderente, derreta a 

manteiga ém fogo médio 
Adicione a farinha e cozinhe 

por 2minutos, mexendo sem- 
pre. até ficar homogêneo e 

levemente dourado. Adicione 

ocaldoeleve para ferver 

Cozinhe por mais 2 minutos 

mexendo, até engrossar, Junte 

ocreme deleite o limão. à 

salsagamostarda temperea 

gosto com sale pimenta (você 

deve ter cercadel alcara de 

molho). Adicione as almônde- 

pgasecozinhepor cercade? 

minutos, colocando o molho 

sobre as almôndegas, ate licar 

bem revestido. Sirva quente 

A evolução dos cuidados 
com a diabetes 
CONVIDADOS 

Bia Scher 
Inftuenciadora Digital 
Bbiabetica 

Dra. Dhiânah Santini 
Coordenadora do Deparamento 
de Campanhas da Sociedade 
Brasiera de Diabetes e 
consubora em diabetes do CH 

Dr. Amélio Godoy 
Endocrinologia. membro 
da Sociedade Brasileira 
de Diabetes 

Dr. Ricardo Meirelles 

Endocrnologista & professor 
associado da PUC-Rio 

Marcio Atalla 
Professor de Educação 
Fisica e especialista em 
qualidade de vida 

Haline Dalsgaard 
É Nutrconista e Educadora 

| em diabetes 

a " Dr. Marcio Krakauer 
EM ] Coonderador do Cepariamento de Saúde Digital, Tecrologia 
Ei > e Telemedico nada Socledade Erasteira de Diabetes 

» 

MEDI 
Constança Tatsch 

Jesmablsa do CLORO 

CURADORIA 

Dr. Cláudio Domênico 
Doutor e Mestre em Cardiologa pela UFRI] E membro 
da Academia de Medicina do Rio de Janeiro 

a 

Patrocinio: Falização: 

OGLOBO LZ%, DICHNS= 

Transmissão ac vivo 

pelo Facebcok & 

YouTube do Glóba 

oo fjomaloógiobo 
1: INSCREVA-SE EM 
E ENCONTROSOGLOBO.COM.BR 
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eis trersmento de sdejas-de mil nbr E] 
pósgadaação mio frição pela USP 

Força nas pernas 
e longevidade 

unca se falou tanto da importância dos 

N músculos e sua força cÓMmo Um marca 

dor de saúde e de autonomia para longevi- 
dade ativa. É os músculos das pernas são 
ainda mais importantes nesse processo. 
Todos os movimentos do noss corpo são 

realizados pelas contrações musculares. Lo- 
EO, EpL vem tem pi uUca muGe ulatur a tem cam 

bé mmimenoas fu HEiçad, EMEqUE aCcar retardo Emo pnad 1 

dificuldade para exercer funções do diaa dia, 

como caminhar, carregar sacolas, subir esca- 

das, darum “pique” pra atravessar à rua. 

Muitos estudos já constataram que a bai- 

xa quantidade de massa muscular está rela 

cionada à uma vida mais curta e uma velhi- 
ce com doenças. Até mesmo a capacidade 

funcional e cognitiva é afetada, 

Um trabalho do King's College de Londres 
mostrou que as pernas, que reúnem maio! 

grupo muscular no corpo humano, têm 
grande responsabilidade em manter as fun- 
ções cognitivas. O estudo contou com 324 

mulheres pêmeas, com idade média de 55 

anos. Elas foram acompanhadas durante 
dezanos esuasca pa cidadesde aprendiz ado 

e memória foram testadas regularmente 
Passada uma década, a irmã que tinha mais 

força nas pernas no início do estudo Leve 
melhores resultados e sofreu menos perda 

cognitiva asso iada só avanÇ oda idade. 

Segundo à revista americana P peventior, 

entre os sinais Gde longevidade, os músculos 
das pernas fortes estão no topo da lista. Não é 

pra menos que as panturrilhas são considera- 

das uma espécie de “segundo coração . E po 
meio da atividade desses músculos que o san- 

gue é bombeado de volta para o órgão com 

mais eficiência. Como trata-se de um movi- 

mento contra a gravidade, precisa de eficien- 
tes com rações musculares [ha raacOntecer. 

As pantirr ilheis 

Um estudo da Universidade de Copenhape, 
na Dinamarca, concluiu que bastam duas se- 

manas de inatividade muscular para que jo- 
vens adultos, com média de 23 anos, perdes- 
sem um terço da força, equiparando-se a pes 

soas entre 40 e 50 anos de idade. O estudo 
analisou jovens e parti- 

cipantes de meia idade 
que tiveram uma perna 
imobilizada para eteito 

são consideradas 
o “segundo 

coração”, Ea 

atividade delas 

que faz o sangue 
ser bombeado de 

volta para o órgão 

dec omparação. 

A equipe também in- 
vestigou o tempo em 

ue Cs pt TI CI] HATITes 

demorariam para recu- 

perar a força. Utreino 

eradebicicleta, três vezes por semana, com 

carga leve. A atividade não foi suficiente pa 

Fá Petomaro»v LEME muscular inicial, apenas 

a massa perdida. À recuperação da potên- 

cia, nesse casa, deveria envolver um exerci 

cio de força resistida, como a musculação. 

Existem dois elementos distintos: a IOTça E 

a quantidade de massa muscular. E um não 

está relacionado acoutro, O pr imeiro é a ten 

So PERA LET pie pode MOI gerada | EHT LEREA ERVAS 

O o TALE CERTA EI LIJHO Hi uscula E. Não necessania- 

mente um cara grandão é mais forte. Muitas 

vezes, uma pessoa com aparência “fraca” po- 

de superá-lo; E como comparar um fisicultu 

rista com um lutador como Bruce Lee. 

Os músculos são formados por fibras de 
contração rápida e lenta, Estas estruturas 

agem de maneira di lerentesemações de ex- 
plo são nus ul; Ar ê de resisto Li i: E | Liu “ap E e 

tamanho não tem relação dire ta Com força. 

Existe um outro ponto fundamental sobre 
pernase longevidade, Coma passar dosanos, 

perdemos massa muscular, de forma espon- 

tânea, com ou sem atividade lísica. Manter a 

rotina ativa é fund; Am esta! para evitar que es- 

saperda sejaacelerad: 

envelhece, ai DTECisão É | velo cidade de traiis- 

missão das instruções entre o cérebro e as 
per nas dim Jem, e 150 provo cd Ju »] A 

tombos. Segui do a Organização Mundial da 

Saúde (OMS). a prevalé ncia desses aciden- 

tes, pela menos uma vez ao ano, pira entre 30 

260% na popula cão com mais de 65 anos, é 

maior ainda em pessoas acima dos 80. 

Atratara provocada pelos traumas é a quin- 
ta causa de morte em mdividuos à partir dos 

65 anos. 

AL TIME dida que algué a di] 

Pessoas muscularmente mais fracas 

têm 60% mais chance de morrer por qual- 

quer fator. Por isso, 0 importante é caminhar, 
manter as pernas fortes, firmes e alertas 

Taxa de transmissão volta a cair 
no país, diz Imperial College 
Número ficou em 0,/9, 0 que indica declínio na propagação do coronavirus 

Ea TLTLIA VIEDALE 

giids ibeirofisp.agobo Dom be 
PTS um 

para Odo que representou 

dumento 

Na margem de erro calcu- 

lada pela universidade britá 

nica, o indice brasileiro atual 

substancial 

dd ad 

cetões do Bra- 

sil. Além disso, a universida- 
de afirma que à precisão das 
projeções varia de acordo 

comaçgu alidade da vigilância 

e dos relatórios de cada pais. 

O Imperial College tam- 

bém projeta que o Brasil de 
ve registra! 

pela Covid-19 nesta sema- 
na, uma redução em relação 

quando foram 
contabilizadas 1.598. 

des estados er 

LIV mortes 

4 Anterior, 

A”: uma semana de alta, 

a taxa de transmissão 

(Rt) do coronavirus no Bra- 

sil voltou a cair. De acordo 
com les vantamento do lm- 

College de Londres, 

atualizadoo ntem, o indice 
pe rial € 

em comparação com à se- 

mana anterior, quando o 

número estava em 0,68 

ORtatualsignificaqueca- 

da cem pessoas Contamiria- 

das transmitem a doença 

para outras 79. Quando está 

abaixo de 1, a taxa de contá- 

pode variar de 0,70 20,99 

A taxa de transmissão é 

uma das princ ipais referên- 

cias para se acompanhar a 

evolução epidêmica do Sars- 

CoV-2. No entanto, especia 

Nova fase. E 

os e it ncias, rr ui 

Com com EE LO MAIS bao cidades coma o Rio vivem flo bi Esção 

Por ser uma média nacio- 
“Ji 
nal, o Rt também não indica 

Segundos levantamento, o 

até a últi 
ma seg unda, mais de 249 mi- 

lhões de casos de Covid-19, e 

mais de 5 milhões de óbitos. 

mundo Fepl Spot, 

As maiores taxas de trans 

está em 0,79. Na semana 

passada, ele havia subido 

gia indica que à propagação 
do virus está em declínio 

listas costumam ponderar E 

que é preciso acompanhá-la 
por um periodo prolongado 

conta à atraso nas notitica- Eh e a doe 

ções e o periodo de incuba- «+ 
ção do coronavirus 

Cl | Ao jiavançãr- 

UOL CELTONDE le jendo da mnes- 

ma forma nas diversas cida- 

missão toram na Dinamarca 

[RE L,3£Z), República To heca 
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SEGURANÇA VIGIADA 

UNANIMIDADE 

Ná LE 

Justiça nega habeas corpus a Jairinho 
Ds três desembargadores não aceilaram a tese de'imepularidades na nvestigação 

Estado vai instalar 21.571 câmeras 
em uniformes de policiais e fiscais 
RAFAEL GALEMO 
tato galdsdbagdods con br 

ra fevereiro de 2015. Os 

Entes amigos Chauan Cezario, 
de 19 anos, e Alan Lima, de 

15, brincavam na porta de 
casa, na Favela da Palmeri- 

nha, na Zona Norte do Rio, 

uando foram surpreendi- 
ds por disparos vindos de 

uma viatura da Polícia Mili- 

tar. O rapaz mais novo não 
resistiu, O mais velho, ape- 
sar de um tiro no peito, so- 

breviveu. Acabaria, porém, 
acusado de porte de arma e 
resistência. O caso ganhou 

repercussão nacional, foi 

contado num documentá- 
rio e só foi solucionado gra- 
ças a imagens de câmeras 

instaladas no própria carro 

da PM, que ajudaram a pro- 
vara inocência de Chauan. 
Quase sete anos depois, o 

retrocesso. No estado, as via- 
turas não têm mais os equi- 
pamentos de áudio e video. 

Por outro lado, uma proposta 

antiga começa à ganhar for- 
ma: a implantação de câme- 
ras úperacionais portáteis 

nos uniformes de PMs e de 
policias civis, além de agen- 
tes de outros oito órgãos. 

O governo do Rio con- 
cluiu anteontem o proc CSSO 

licitatório para contratar a 
empresa responsável por 
fornecer esses dispositivos, 

em regime de comodato. 
Conforme publicado em Di- 

ário Oficial, a vencedora do 

pregão foi a L8 Group, que 
apresentou proposta de R$ 
296 por unidade. Ao todo, 

serão 21.571 câmeras. num 

valor global de contrato de 
cerca de R$ 64 milhões 

(que sairão dos cofres do es- 
tado), incluindo soluções 
para capt ação, armazena- 

mento, transmissão, pestão 

e custódia das imagens. 

FREIO NA VIOLÊNCIA 
A medida é uma das que. se- 

gundo alegava o estado, vi- 
nham sendo brecadas pela cri 
se fiscal e pelos abalos da pan- 

demia. Mas começa a ser con- 

cretizada puro momento criti- 

co, quando pode contribuir 

para frear uma das faces alar- 

mantes da violência no Ria. De 

janeiroa setembrode 2021, se- 
gundo dados do Instituto de 

o, pp Pública (ISP), o es- 
tado registrou 1.096 mortes 
por da ação policial, o ter- 

ceiro pior patamar para o peri- 

ado desde 2003. Em compara- 

ção com 05 mesmos nove me- 
ses de 2020, é um aumento de 
17%. Dados que caminham 

para corroborar à constatação 
de que a polícia do Rio é a que 
mais mata no país: ao longo -de 

todo 2020, apontou o Anuário 

Brasileiro de Segurança Públi- 
ca, tinham sido 1.245 mortes 

decorrentes de intervenção 

policial no Rio, contra 1.137 do 
5 indo estado com pior re- 

ja Bahia, 

“o alvo Rodrigo Mon- 

dego, da Comissão de Direi- 
tos Humanos da Ordem dos 
Advogados do Brasil no Rio 

(OAB-R]), lembra que, desde 
2009, uma lei Auminense an- 
toriza a instalação de câmeras 

| 
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Experiência positiva. Câmeras instaladas nas fardas de PMs de São Pau o, onde o sisfema fez despençar o número de mertes ocorridas em ações policiais 

ESTATÍSTICA BRUTAL 

Números de mortes de civis durante operações policiais 

nos periodos de janeiro a setembro no Estado do Rio 

1.407 
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Fonte: instite to de Segurança Pa bla 
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“A implantação das 
câmeras ajuda na 
apuração de crimes e 
protege a população dos 
maus policiais, que 

sabemos que são a 
minoria, mas que, 

sina causam um 
estrago seja na questão da 
ketalidade policial ou na 
da corrupção. A medida 
também favorece o bom 
policial, pois o protege de 
qualquer o de falsa 
acusação de crime 

Rodrigo Mondego, advogado da 
OAB 

nas viaturas policiais. A FM 

chegou ater os equipamentos 
emcerca de um terço de sua 
frota. Mas, por falta de paga- 
mento, em 2017, a empresa 

que fazia a manutenção sus- 
pendeuo serviço. Antes disso, 
além da história de Chauan e 

ob” 2008 2009 AMO AM 

Alan, Mondego recorda mais 
casos elucidados com auxílio 

das câmeras. Em 2014, por 
exemplo, três adolescentes 
que supostamente cometiam 

crimes no Centro do Rio fo- 

tam levados por PMs para a 

Estrada da Sumaré, Um deles 
foi assassinado. Gravações no 

carro da PM mostraram parte 

das cenas, 
— À implantação das câme- 

ras ajuda na apuração de cri- 

mes e protege a população dos 
maus policiais, que sabemos 
que são a minoria, mas que, in- 

helizmente, causam um estra- 

go seja na questão da letalida- 
de policial cu na da corrupção, 
Uma vez Le muitas prssiias 

sofrem achaques —diz Mon- 
dego, apontando um segundo 
lado dessa moeda. — A medi- 

da favorece o bom policial, 

poiso protege de qualquertipo 
de falsa acusação de crime. E o 
resguarda porque, se alguém 

hor atentar contra a vida dele, 

saherá que está sendo filmado, 
O governo também afirma 

que, além de preservar os ser- 

vidores em casos de falsas acu- 

sações, as câmeras vão “au- 
mentar a transparência e a fis- 

SIA 2h 20 MM Z0s 

calização das ações policiais” 
As imagens geradas poderão, 

de acordo com o estado, ficar 
armazenadas por até um ano. 

Parte do Programa estadual 
de Transparência em Ações de 
Segurança Pública, Defesa Ci- 
vil, Licenciamento e Fiscaliza- 
ção, instituído em outubro, a 

licitação para o serviço foi co- 
ordenada pa Secretaria esta- 
dual da Casa Civil e levou em 

conta o menor preço unitário 

por item. Após assinatura do 
contrato, prevista para os pró- 
ximos dias, e solicitação de en- 
trega dos produtos, a empresa 

terá 90 dias para disponibilizar 
as equipamentos. Mas parte 
deles pode entrar em operação 
ainda este ano. 

EXPERIÊNCIA PAULISTA 
Numa primeira [ase, serão 

destinados às policias Civil 
e Militar, aos agentes do Se- 
gurança Presente, da Lei Se- 

caeda Operação Foco, a fis- 
cais da Secretaria estadual 
de Fazenda, além de servi- 
dores do Detran, do Detro e 

do Instituto Estadual do 

Ambiente (Inea). Numa se- 
gunda etapa, será a vez do 

201? SOR Mo MM 203 

Edtoria do Arte 

Procon, do Instituto de Pe- 
sos e Medidas e do Departa- 

mento de Recursos Mine- 

rais. Haverá uma central de 
monitoramento no Centro 

Integrado de Comando e 

Controle (CICC). " Entre- 
tanto, cada órgão é respon- 
sável pela fiscalização de 

seus servidores, respeitan- 

do suas respectivas legista: 
ções” afirma a Casa Civil. 

— Esta é a maior licitação 

desta ferramenta já feita no 
Brasil, Vamos trabalhar para 
que essas câmeras estejam 
nas ruas o mais breve possi- 

vel — afirmou esta semana o 
governador Cláudia Castro. 
O investimento em temnolo- 

gia acompanha experiências 
que dão resultados positivos 
em São Paulo e Santa Catari- 

na. À da polícia paulista, lem- 

bra o coronel reformado José 
Vicente da Silva Filho, ex-se- 
cretário Nacional de Seguran- 

ça Pública, decorre de um pro- 

cesso, incluindo periodos de 
teste, de cinco anos, com im- 

pactos como à queda no nú- 
mero de mortes em opera- 

ções. Ancontrário doqueocor- 
re no Rio, de janeiro à setem- 

bro deste ano, foram 453 regis- 

tros, uma queda de 33% em re- 
lação aos 676 domesmo perio- 
do de 2020. 

— Às Câmeras trazem int- 

meros benefícios. Primeiro, é 
uma espécie de compliance ao 

vivo. Em São Paulo, à câmera 

grava todo o periodo de servi- 

ço, independentemente da 
ação do policial, Tem impacto 
Os padrões de policiamento, 

na adequação nas abordagens, 
no uso da força... Às imagens 
podem ainda ser acessadas à 

distância, como um streaming 
com ligação direta com autor 
dades — diz José Vicente. 

Em setembro, a Defensoria 

Pública do Rio tinha, inclusi- 
ve, pedido aa Supremo Tri- 
bunal Federal (STF) que, no 
prazo de seis meses, o gover- 

no fluminense fosse obriga- 
doa acoplar esses dispositi- 

vos nas fardas dos policiais. O 

defensor público Daniel Lo- 
zoya, do Núcleo de Defesa 
das Direitos Humanos, afir- 

ma ver com “bons alhos” o 

andamento dado pelo gover- 
no para adotar amedida. Mas 
pondera a importância de 

queosistema seja interligado 
a ouvidorias e ao MP, por 
exemplo, para controles in- 

ternos cexternos. Edestaca à 

necessidade de garantir às vi- 
timas acesso às imagens em 
suas defesas. 

VERBA FEDERAL 
Ele ressalta que as câmeras 

poderiam ser instaladas ain- 
da nos veiculos com uso de 
verba federal (que soma 
mais de R$ 20 milhões em 

transferências ao estado fei- 

tas entre dezembro de 2019 
e junho de 2020) destinada 
aações de enfrentamento à 

criminalidade, Se esses re- 
cursos não forem aproveita- 
dos pelo Rio, poderão ser 

devolvidos à União. 
— Entendemos que todas as 

viaturas devem ser equipadas 

com esse sistema de dudio e vi- 

deo, especialmente veículos 
blindados, 05 chamados cavei- 
rões, as aeronaves, assim Co- 

mo os uniformes dos policiais. 

Neste primeiro momento, 
acredito que devem ser priori- 
zadas aquelas unidades que 

térm maior incidência de letali- 

dade, como Core, Bope, Bata- 
lhão de Choque e aquelas que 

atuam em operações em fave- 
las ap de distúrbio — 
diz Lozoya, 
Vice-presidente do Sindi- 

cato dos Policiais Civis do 

estado, Luiz Cláudio Cunha 
avalia a iniciativa do gover- 
no com ressalvas. 

— Toda atividade que venha 
trazer transparência às ações 
legitimas dos corpos de segu- 

rança é bem-vinda, desde que 
quem for fazer a leitura dessas 
imagens possa ter uma com- 
preensão do contexto em que 

a ação ocorreu — afirma, — 
Mas, seuma equipe policiales- 
tá progredindo mma comeuni- 

dade sob o de homens 

armados Com fuzis à cem me- 

tros de distância, isso não vai 
ficar claro na filmagem. Então, 

acâmera não mostra o cenário 

geral do que está acontecendo. 
Colaborou Pedro Zuazo 
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Volta às aulas em instituições federais gera impasse 
Justiça determina que UFRJ e outras seis unidades retornem ao ensino 100% presencial até 22 de novembro, 
mas calendários apresentados sugerem modelo híbrido, e há disposição de recorrer em conjunto contra medida 

GROVE MUCLTRÃ£O 
dies moaravia tagiato cos be 

Nº último dia 25, uma hi- 

minar do Tribunal Regi- 

onal Federal da 2º Região 
determinou a volta das au- 
las 100% presenciais nas 

instituições federais de en- 

sino no Rio. Como prazo até 
22 de novembro, as unida- 

des citadas se movimenta- 

ENTREVISTA 

Claudia Costin/ EDUCADORA 

“DOIS MESES É 

ram, mas pela volta ainda 

com ensino híbrido. 

A liminar atinge sete insti- 
tuições: UFRJ], Unikio, 

UFRR]. Cefet, Ines, IFR] co 

Colégio Pedro 1. Diretores e 

PEItores Se ap PrSSaram para 

anunciar retornos parciais € 
informaram que vão recorrer 
contra a medida, pedindo 
efeito suspensivo da medida. 

Umadecisãoda Justiça só sai- 

BASTANTE TEMPO 
GROVAN A EMO LIES gemea red or ui ng rr 

laudia Costin, diretora- 

P geral do Centro de Ex- 
celência e Inovação em 
Políticas Educacionais da 

Fundação Getulio Vargas 

(FGV) e ex-secretária mu- 
nicipal de Educação, defen- 

de a volta imediata ao ensi- 

no presencial para crianças 

E adolescentes e teme au- 

mento do trabalho infantil, 

Muitos alunos e até pais 
alegam que falta pouco para o 

ano letivo acabar, então não é 

preciso pressa para retomar 

agora em 2021. Como você 

emerga essa ideia? 

Esse discurso não faz 

sentido. Primeiro, se dizia 
que não deveriamos voltar 

semos professores plena- 

mente vacinados. Quando 
isso finalmente aconteceu, 

muitos disseram que já 

estamos no tim do ano. E 

preciso lembrar que, para a 
criança co adolescente, 

dois meses é bastante 

tempo. Olhar com tan- 
todescaso para dois 
meses de aula é des- 
valorizar à educa- , 

ção pública. á 

rá após a análise do recurso. 

Segundo a Justiça Federal, 

eventuais descu MR primentos 

da liminar são passíveis de 
punição. 

No Colégio Pedro Il, o re- 

torno estã marcado para O 

dia 22, conforme portaria 

publicada pelo reitor Oscar 

Halac na segunda-feira, on- 
desão definidas orientações 

para“o retorno hibrido, gra- 

Unidades federais de ensino já 
deveriam ter voltado às aulas 

presenciais? 

No ensino superior, a ur- 

gência não é tão grande, 
todos já têm autonomia para 
aprender. Para voltar ao 

presencial, é preciso investi- 

RODRIGO ALVAREZ 
lx O] dz APERECIDá 

duale seguro às atividades 

presenciais”. 

A UFR] definiu que vai reto- 
mar as aulas práticas presenci 
ais no dia 16 de novembro. O 

retorno presencial das aulas 
teóricas, entretanto, ainda de- 

pende “do tamanho das tur- 

mas e dos docentes responsá- 

veis, o que deve ser analisado 
por cada unidade e coordena- 

ção de curso da universidade. 

mento em infraestrutura: na 
manutenção dos prédios e 
na ventilação das salas, por 

exemplo. Com essa verba 
cortada das universidades 

federais, como organizar um 
retorno seguro? 

Qual foi a faixa etária mais 

prejudicada como 

distanciamento da escola? 

Semi dúvidas, foram as 

CTIATIÇÃS E 05 ado! ESCONTEs, 

porque não têm autonomia 
plena para aprender. E tam- 

bém porque, para a sociali- 
zação, além dos muros da 

própria casa, dependem da 

escola, uma instituição que 

consiga inserir acriançãe o 
adolescente numa soci- 

edade um pouco 

maior, mas de tor- 

Claudia Costin: 

“Asituação é 

dramática” 

DRALGAÇÃO 

Na UnikRio, o plane; amento 

também é voltar dia 16 de for- 

ma gradual, Apesar de já ter fi- 
xado data de retorno, o reitor 

Ricardo Silva Cardoso enviou 

aticio à Justiça citando obstá- 
culos orçamentários e logisti- 
cos parao retorno de 100% das 

aulas presenciais. 

No últimodia4, o FR] retor- 

nou, parcialmente, com ativi- 
dades práticas para estudantes 

ma protegida. 

As redes municipal e estadual 
de ensino no Rio calculam que 

mais de cem mil alunos não 

voltaram às salas de aula, 
Como atrair essas crianças? 

Tivemos um grave retor- 
po do trabalho infantil na 
pandemia. Parte das crian- 
ças que estavam na escola 
está hoje trabalhando na 

informalidade para ajudar 
os pais. Na criseeconômica 

que se seguiu, muitos pais 

não gostariam que eles pa- 
rassem de real har. Mas, 

se isso se estabelece, tere- 

mos um retrocesso de mais 

de 20 anos. O fato do ensi- 
no presencial ter se tornado 

obrigatório já ajuda a atrair 
Essas Crianças, uma vez q Lie 

esse é um dos requisitos 
para concessão do Bolsa 

Família, por exemplo. Além 
disso, 0 Unicel tem liderado 

em fase de conclusão dos cur- 

sos e que dermandem espaço fi- 

sic, Somente no ano letivo de 
2022, haverá o retorno com- 

pleto da rotina presencial, 

UFRR] e Cefet informaram 
que atividades retornarão ao 
tormato presencial, ainda que 

parcialmente, em todas as uni- 

dades acadêmicas, mas não 
definiram data. Consultado, O 

Ines não-deu retormo. 

uma busca ativa por essas 
crianças em todo o pais, 
envolvendo assistentes 

sociais, associações comu- 

nitárias e até os colegas 

desses alunos. Tem funcio- 
nado razoavelmente bem, 

Como recuperar o tempo 
perdido de quase dois anos, já 

que, na rede pública, aulas via 
internet eram extremamente 

limitadas? 
Nada substitui o profes- 

sor. Infelizmente, na alfa- 

betização a situação é dra- 
mática. Vamos ter que alfa- 

betizar novamente e criar 

um sistema de aceleração 
de aprendizagem, A pande- 
mia expós e, ao mesmo 
tempo, aprofundou a desi- 

gualdade educacional. No 
retorno às aula Ea deve Ser 

objeto de estudo, os alunos 

sentiram na pele o momen- 
to histórico. 

A HISTÓRIA COMPLETA 
DO MONUMENTO MAIS 

CONHECIDO vo BRASIL 

DA SÉRIE QUE JÁ VENDEU MAIS DE 

800 MiL EXEMPLARES! 

NAS LIVRARIAS E EM E-BOOK APARECID 
dosage at per 4 dá be 

e dg E a a dias Di frase e 1 
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RIO 
GASTRG 
NOMIA 

Realização 0, GLOBO 

— “Cidodo Antitrhã — Potrocimo Mostor 

DELÍCIAS 
À VISTA! 
Já comprou o seu ingresso para o 

Rio Gastronomia 2021? 

Estamos de volta, morrendo de 

saudades e com tudo o que a 

gente ama: alto astral, grandes 

shows, ótimos restaurantes e 

trucks, aulas incríveis, feirinha de 

cachaças e de produtores do Rio, 

mais espaço e muita diversão. 

9a12€e16 a 19/12 
Pião do Prado, Jockey Club Brasileiro 

Garanta seu ingresso 
ingressocerto.com/riogastronomia 

ms Soiba mais em 

riogastronomia.com 

(Driogastronomia 

(O /RioGastronomiaoGlobo 

Todos os protocolos sanitários indicados pelas 

outoridades de saúde e vigentes durante o 
período de realização do evento serão seguidos, 

será também exigido o possaporte do vocino, 
digital ou físico, com documento de identificação. 
Saibo mais no nosso site 

Te Ale O que o Santandar Petrocino 

a aa pode fazer poi 
= gastronórmia hoje? E 

Saiba aqui h a bz o * 
e» P STELLA Cocatedo 

Ps fSantanderBrasl! Naturgy e A e 

ÉS shbancodagastronômia 
* ARTOIS * 

Lp a E 

Rio | 27 

INVEST.Rio 
diaçi «> Santander 

E Apolo 

TE an o 

mo Gespen fa moi ZonaSul YP case 
Entloens da Comaçãos 

— Toteterno Ctigiho) =ee— 

E] ingresso certo 

—e— MOSCAS TH 

DR TOR 



Quarta DO 14. 2024 

o ELA fimo UM Cheia Fara Eme. | em Om Omi Om Nx 
sais Midia a o bn jóia dd libiia 
= Elm amos Lim = bim mta Lim 

33/36" [PA | aprezao! 

- dj tuiado Satitada E tac pda. ErmÀ 

> 40º | 20"/24º| 16º/19 Eta Er Pira 
Pad: 

=. 

: meaia VE 

EF ; BRASIL RIO fe dona DONA EMA | SENSAÇÃO ENE 

Chuva frequente é alerta de A atuncação da Zona de mem sa Man am e 
temporas entre Espirito Convergênca do Al âmtico Sul Go HOJE par rr nor o, mar Ara 

Bahia Tocantins, Fará. bmidos maribmos perssientes = : 
Amazonas, Rondôniaedcre.  dexamo tempo chuvaso em e SEXTA EMP ERP JRR | mar Ata 
[a de sol no Sul, no sertão do Lodo o Rlo da Janeiro. À E) E EaD ESP Br Hr ErER Media 
Nordeste e am Rorama. Lemperatura fica baixa, a 

ÉS DOMINGO Er pes mar | mae Euina 

E pac &S SEGUNDA ES DR Nos, Bar Baixa 
E TERÇA Or Rr mor | me Baixa 

Ondas Ondasporvoliado Ventos - Ventos do este a 
Im. Oneiuioção ck sul Melhores sulfgudeste, yáriando entre 

locais: Prainha, Macumba 08 a 2hbrmh Amados de abl 
du pondo o Loma ASbem/h 

Praiss = impróprias: 
Flamengo, Botalogo., Urca 
Letrom Barra (Quebra-Mar a 
Pepê) a Pontal 

Pesto Meg Flociinópcio “Cori encomações mes miormaçães Miconri 
rr Err Da* trrisr 

Nos cinco anos do AquaRio, 
a festa é debaixo dágua 
Comemoração com direito a sereia e mergulhadores abriu programação, que 

inclui descontos nos ingressos de segunda a sexta comprados antecipadamente 

LARISSA MEDEIROS 
hai tis sredeieostiação ba cer a 

testa teve bolo e parabéns, ambos 

debaixo dágua: a comemoração 
dos cinco anos do AquaRio começou 

na tarde de ontem e vaiatéo fim do 

mes. O aniversário divertiu os visitan- 
tes eserviu como momento de des- 
contração em meio à rotina árdua de 

quem trabalha no maior aquário 

marinho da América do Sul. Em dias 
de festa ou não, os profissionais dão o 
primeiro mergulho às 7h, para garan- 

tiro bom funcionamento do comple- 
xode4,5 milhões de litros de água e 
26 mil metros quadrados. Tratadores 

cuidam de mais de 2.500 animais 
espalhados por 28 tanques. 
O expediente começa pelo manito- 

ramento da água, além da limpeza 

dos vidros e dos ambientes em que 

vivem cerca de 350 espécies. Em 
seguida, a equipe parte para a cozi- 

nha, onde vai preparar os 35 quilos de 
alimento diário. O “serviço de almo- 
go" da fauna local começa às 14h, ea 
comida é controlada. Tubarões e raias 

são os primeiros da fila e, uma hora 

depois, chega a vez de saciar a fome 
dos demais moradores locais. O car- 
dápio inclui algas, camarões, peixes e 

outros petiscos, cortados da forma 
mais apropriada para ser consumida 
pelas variadas espécies. À noite, O 

clima é de sossego nas águas, mas três 
funcionários seguem de plantão para 
prestar primeiros socorros em qual- 

quer eventualidade. 

EQUIPE TEM 200 TRIPULANTES 
Do recepcionista aos mergulhado- 

tes, aestruturana Região Portuária 

reúne 200 “tripulantes”. O bióloga 
Rafael Franco, gerente técnico do 

AquaRio, foi o primeiro contratado 

daequipe, há oito anos, antes mes- 

moda construção do complexo, 
Espécies mais delicadas são sua 

principal preocupação: 

— Tem animais que são mais trá- 

RENATO SIMÕES 

Submerso. Mergulhadores com o boo de aniversário em um dos tanques do AguaRio 

geis. Com filhotes de cavalo-mari- 

nho, por exemplo, que estão em 

extinção, e águas-vivas, o cuidado 
precisa ser redobrada. Hoje temos 
500 cavalos-marinhos que nasce- 

ram aqui. Para nós, é maravilhoso. 

Outras espécies com sobrevivén- 
cia ameaçada são a raia-borboleta e 

o tubarão-mangona. 

—Quando a pessoa vem aqui e vê o 
trabalho, entende aim portância da 
espaço. Nós somos oúnico aquário 

do mundo a reproduzir raia-borbole- 

taem cativeiro. Alguém precisa fa- 
zer isso —diz Marcelo Szpilman, 

idealizador do AquaRio. 

Orientado pelo tripé “educação, 

pesquisa e conservação”, o equipa- 
mento serve de laboratório para mais 

de 20 estudos em parceria com insti- 

tuições como a UFRJ e a Ler. 

Na festa de aniversário de ontem, 

com direito a mergulhadora fanta- 

siada de sereia, asecretária Fernan- 
da Cristina Silva, de 29 anos, levou 
a pequena Rafaella, 6 anos, para 

uma visita de surpresa: 
— Ela ama sereia. Quando vi o 

anúncio, vim corcendo, Já viemos 
outras vezes, mas a gente não cansa! 

O festejo continua. Nodia 17, às 
8h30, vai aoar no Instagramuma 
live sobre curiosidades da Grande 

Tanque Oceânico, o maior do Aqua- 

Rio. Atração do dia 21, o projeto 
“Tomando Ciência” é para 05 adul. 

tos: um bate-papo regado a chope. 

Até o dia 30,0 ingresso de segunda a 

sexta, comprado antecipadamente 
no site, tem desconto de l5&e saia 

R$ 59,90 (nos fins de semana e feria- 
dos passa para R$ 70). 

CLIMATE» 

Justiça decreta prisão 
de ex-servidor que 
deu golpe em juizes 
Acusado, que está foragido, teria feito pirâmide 
financeira num esquema de apostas esportivas 

FELIPE GRINBERG, MALA MENEZES 

E PADOLLA SERRA 

gesendesottagiota com 

Tribunal de Justiça de- 
cretoua prisão preven- 

tiva do ex-serventuário Feli- 
pe Tobler Lemgruber, acu- 

sado de aplicar o golpe da 
pirâmide financeira num 
ESQUE ma de apostas Esport- 

vas. Como O GLOBO reve- 

lou com exclusividade em 

outubro, entreas vitimas es- 
lavam juizes, outros funcio- 

nários do judiciário e mora- 

dores de Barrado Piraie Val- 
ta Redonda. Ele foi demiti- 

do do Tribunal de Justiça há 
dois meses após investiga- 
ções internas, 
Na decisão em que acei- 

tou a denúncia do Ministé- 

rio Público e decretou a pri- 
são preventiva de Le meru- 

ber, a juíza Anna Carolinne 
Licasalio da Costa afirmou 

que o acusado tentava bus- 
Car novos investidores para 

quitar as dívidas com os an- 

teriores. "O prosseguimen- 
to das investi gações aponta 

para a existência de indícios 

de crime de estelionato e 
que Felipe Lemgruber já se 
encontrava em débito com 

seus “clientes/investidares 
há algum tempo e vinha 
buscando novos investido- 
res em outhos EruUpius de TEhiO = 

do a saldar as dividas pré- 
existentes, formando-se as- 
sim uma bola de neve quan- 

do os apostadores resolve- 
ram resgatar os aportes”, es- 
Creveua juíza. 

Lemgruber não apresen- 

touseuendereço à Justiça. À 

decisão sobre à prisão é do 
último domingo, e ele já é 

considerado torapido. A Po- 

lícia Cívil trabal ha para lo- 

calizá-lo. À falta de informa- 
ções sobre seu paradeiro 

também foi alvo de análise 

da magistrada: “Impende 

ressaltar cume aparente ne n- 

te nem este juizo nem seus 
credores nem as autorida- 

des investigativas possuem 
qualquer noção do seu para- 
deiro”, afirmou a juíza. O 

mandado de prisão tem pra- 

zo deoito anos. 

DESVIO DE R$ 30 MILHÕES 

O golpe que deu em juizes, 
médicos, comerciantes e ou- 

tros moradores no Sul Flumi- 

nense ultrapassou os R$ 30 
milhões. Em entrevista ao 

GLOBO no dia 20 de outu- 
bro. Lempgruber sustentou 

que apostas são O futuro da 

nossa economia, diante da 
instabilidade do mercado fi- 

nanceiro. Afirmou que os jo- 

gos de azar não são proibidos 
aqui, mas a instalação de em- 
presas de apostas, sim. 

— Meuerro foi acelerar os 

ganhos. Eu tenho problema 
de dependência no jogo, Ts- 
sa cega a pente. O bolo co- 

meçou a crescer demais —o 
acusado, 
As investigações da 88º DP 

(Barra do Piraí) e do Ministé- 
rio Público da cidade dura- 
ram cerca de seis meses. Os 
crimes imputados ao ex-servi- 

dor têm penas que chegam à 
mais de 70 anos de prisão. 
Lembruger, apontam as in- 

vestigações, usava seu presti- 
gio como servidor do Tribu- 
nal de Justiça e professor uni- 

versitário para angariar cada 
vez mais vitimas. Entre suas 

promessas, estava investir o 

dinheiro em apostas de jogos 

esportivos e entregar 10% de 

lucro ao mês. 

MARCIO MENDES BIASOLI-- O GLOBO 
nraaa pare SE A EA RELIGIOSOS E | PREÇOS PARA AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES | | PREÇOS PARA AVISOS RELIGIOSOS E FÚNEBRES | ha prúmma sexta-lema [2/11/21]. será mesizada a Nissa de Sétima Dia Do | 

cenbisia, estudioso da lingua tupi-guaran, pesquieador a peolessor hlarco 
Mendes Bdasoil. Ela dos o idealizador e tundador da Conimolab — empeeza 
selarênca em controle de qualidade 
Tambiir conhacido como *Profleasos Biasol”, Marsio falados nã viitmo sábado | 

[DGM 27] = detalhos om om coniralalicom. 
A corimônia dooninsorã a parti das 14h, ná Paróquia São José da Lagõa, no | 

Fio de Janeiro. À missa acontecerá prosencialmente e também onlina. por 
meio do cars da “fve apvivo” no Foutube 

* 29/03/1925 + 04/11/2021 
MISSA DE 7º DIA 

Norma, Yolanda e Cristovão (in memoriam), 
Renato e Paula, netos e bisnetos, 

comunicam o falecimento de seu querido 
Renato, e convidam para a Missa de 7º 
dia a ser realizada amanhã, dia 11, as 

18h30, na Paróquia Santa Mônica, no Leblon. 

TMAGEMS QUE EMOLDURAM E) 
FE. 

SENTIMENTOS. : 
Aparte câmera do cnluiar  Cinsinda 

a Ds a Pr Ah 

“2 O GLOBO 
| Para cut foematos consutie: DO 2534-4333. ser a8 tara das 5 ás dh. 

Agora também via WhatsÃpp ou Telegram 

Deise Roninaioo, fo. 109 Ptantãc 2534-5501 
Sabado: das 10 às 17h / Domingo e feriados: das 1€ às 15h. 

IMAGENS QUE EMOLDURAM 

SENTIMENTOS. 
Apae a cimata do colgiar no CrCoda e coskeça somas cpções de molduras pasa 

maca fireeoa é rrhgicacs au berma prupcicaaligiasos oglobo com br 

Plantão 
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Cidade do Rio já aplicou 
as duas doses da vacina 

em 90% dos adultos 
No estado, 81 municípios não registraram mortes por Covid-19 
nas últimas 24 horas; média móvel foi de 24 óbitos diários 

À cidade do Rio chegou 

ontem a 90% da popula- 
ção adulta imunizada com 

as duas doses ou dose única 

davacina contra a Covid-l9, 
de acordo com o painel do 
municipio O número foi al- 

cançado cerca de dez meses 

após q início da campanha 
de vacinação na cidade, que 
aconteceu no dia 18 de ja- 

neiro. A marcha da imuni- 

zação contribuiu para a re- 
dução das mortes em todo o 

estado: 81 municípios não 

registraram óbitos pela la do- 

eniça nesta terç o feira, nÊ- 

gundoo painelde monitora- 

mento da Secretariaestadu- 

al de Saúde (SES). 
Os 33 óbitos pela doença 

notificados entre segunda e 

terça-feira aconteceram em 
UH cidades. O número se re- 

fere aos óbitos por data de 

registro, e não de ocorrén- 

cia. Uma morte que entrou 
ontem nessa estatística, por 
exemplo, pode ter aconteci- 

do há mais tempo. Da mes- 
ma maneira, uma morie 

que de fato aconteceu on- 

tem pode ainda não ter sido 
computada. Então, o dado 
pode ser revisto futuramen- 

te, devido a essa detasagem. 

Por isso, a média móvel é 
mais indicada para fazer 

uma análise: por esse pará- 

metro, co estado registrou 24 
óbitos diários na ultima se- 
mana, uma queda de 66% 

em relação a duas semanas 
alras. 

Os dados, de modo geral, 

indicam a melhora do pano- 

rama da pandemia, que é 

consequência, por sua VeZ, 

davacinação, segundo espe- 

cialistas e autoridades. No 

último mês, de 8 de outubro 
a &de novembro, 24 muni- 
cipiás não notificaram ne- 

nhum óbito pela doença. 

0510% PREOCUPAM 
Fara especialistas, a nova 

marca de cobertura vacinal 
da capital é importante do 

ponto de vista epidemiolá- 

gico. Embora a situação não 

dispense os demais cuida- 
dos contra a pandemia, o da- 

do representa uma mudan- 

ça relevante em termos de 
imunidade coletiva. 
— E um resultado exce- 

lente. Conhecendo um pou- 

co da história de outras in- 
fecções, sabemos que 80% 

prêmio 
melhores do ano 

de cobertura vacinal é uma 

marca importante — pon- 
tua a epidemiologista Gul- 

nar Azevedo, do Instituto de 

Medicina Social da Univer- 

sidade do Estado do Rio de 
Janeiro (Uerj). — No entan- 

to. temos ainda 10% dos 

adultos aptos a se vacinar 
que ainda não o fizeram. 

Precisamos pensar no que 

vai acontecer com esses 

10%, Além disso, a vacina 
precisa se somar a outros 

protocolos de proteção à vi- 

da, que não podem ser dis- 
pensados neste momento, 
Anteontem, o Rio atingiu 

amarca de 70% da popula- 

ção total com as duas doses 
gu a dose única. Além disso, 

82,2% da população-alvo da 

campanha, pessoas com 12 
anos ou mais, já estão com 

esquema vacinal completo. 

— Estamos chegando mais 

perto da imunidade coletiva. 
Além daaltacobertura de D2 

(segunda dose), temos uma 
altacoberturade DI ( primei- 

Ea dose), que ja estã em 

92,9%, O reflexo disso está 

no número de internações 

par Covid-19, que hoje é O 
menor desde o início da pan- 

jecntudo 
Eles fizeram bonito em 2021, inovaram e conquistaram os 

consumidores e os nossos especialistas. É hora de conhecer 

os ganhadores do prêmio nas 9 categorias e de aproveitar 

para atualizar a lista de compras de fim de ano. 

ACOMPANHE AO VIVO EM Ei ck t=chtudo 

union ho 

REALIZAÇÃO: 

JH 

O MAPA DA DOENÇA 

Paine da Secretarsa estadual de Saude mostra que nas últimas 
24 horas houve 33 mortes em 11 das 92 cidades 

E ONDE HOUVE MORTES 

Niiêpols (1) 

Mova iguaçu (3) 

Queimados (1) = 

Volta Redonda (2) 

Angra dos Reis (1) 

Riode Janeiro 

Q 
“Estamos chegando mais 
perto da imunidade 
coletiva. Além da alta 
cobertura de D2 
(segunda dose), temos 
uma alta cobertura de 
DI (primeira dose), que 
já está em 99,9%. O 

reflexo disso está no 
número de internações 
por Covid-19, que hoje é o 
menor desde o início da 
pandemia. Também 
temos a menor toxea de 
transmissão da doença” 

Daniel Soranz, secretário 

municipal de Saúde 

Conheça as marcas e 

= Duque de Caxias (1) 

Petrópolis (1) 

Na capital 

TO pacientes 
internados com Covid-19 

(12) 

demia. Também temos a me- 

nor taxa de transmissão da 

doença: 0,6 (significa que 
dez doentes infectaram seis 

pessoas) — afirma 0 secretá- 
rio municipal de Saúde, Da- 
nicl Soranz 
Avacinação teve um papel 

fundamental na redução 

dos indicadores da pande- 
mia no municipio. A cidade 

do Ria tinhaontem 70 inter- 

nadas por Covid-19, o me- 
nornúmero desde março de 

2020, quando a pandemia 

começou. Essa marca cor- 

responde a 1,1% das hospi- 
talizações no município, de 

acordo com o painel de mo- 

nitoramento da prefeitura. 

A queda se rel) te no nu- 
mero de ábitos notificados, 

cuja média móvel chegou 
neste domingo ao patamar 
de seis registros diários na 

Rio | 29 

« Porciúncu:a (3) 

= Mapé (7) 

Eca q A te são G oncaio (1) 

90% da população tota 
como ciclo vácina completo 

Extora de Arte 

capital, Já a média móvel de 

novos casos registrados está 

em 170 notificações por dia, 
São os menores indices para 

ambos os indicadores desde 

abril de 2020. 
Devido à redução nos in- 

dicadores da pandemia, o 

Rio é hoje uma das cidades 

fluminenses classificadas 
pela SES como em risco 

muito baixo para a trans- 

missão da Covid-l9. De 
acordo comaúltima edição 

da nota técnica do mapa de 

risco estadual, divulgado 

naúltima sexta-feira, Sero- 
pédica, Belford Roxo e Ma- 

pé tambémestão neste gru- 

po, identificado com a cor 
verde no sistema de ban- 
deiramento da secretaria, 

Todos os demais municipi- 

os estão com bandeira 
amarela (nivel baixo). 

produtos vencedores ao vivo. 

10 de novembro, 14h 
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Saudosa batcaverna 

Agora temos o tal do orçamento 
secreto, mais uma manobra 
jurídica política para que políticos 

erntiem a mão no bolso do 
contribuinte, Com isso, favorecem 

seus pares em distribuição de 
verbas sem identificação do 

político que aprovou a llberação 

do dinheiro, uma vergonha. Como 
disse uma grande estadista, “não 

euste dinheiro público. existe 
dinheiro do contribuinte” Esse 
dinheiro tem nome, sobrenome, 

endereço e CPF, e não foi pago ao 
Erário para farras politiqueiras 

nem para improbidades. Esse 
dinheiro é para à bem-estar do 

cidadão, com investimentos em 

infraestrutura. educação. saúde, 

segurança, geração de empregos 
etc. Mo meu lempa "orçamento 

secreto” era o quanto que o Bruce 
Wayne gastou para construir a 

batcaverna. 

JUCA SERRADO 

RO 

É para comemorar! O plenário do 
STF forma maioria e derruba este 
orçamento secreto em que 
verbas de mais de R$ 18 bilhões 

poderiam ser usadas sêm que 

deputados e senadores tivessem 
que dar satislação aos 

contribuintes sobre onde, coma & 
a quanto estão sendo 

contratadas as supostas obras. 
Essa decisão que privilegia a ética 
se deve aos votos de Rosa Weber, 

Carmen Lúcia, Luís Roberto 
Barroso, Edson Fachin, Ricardo 

Lewandowsho e Alexandre de 
Moraes. Em meto a tantas 
esbôrmias do Planalto e dos 

congressistas, eis uma ótima 
noticia... 

PAULO PANOSSIAN 
SÃO CARLOS SP 

Cada parlamentar que recebeu 
dinheiro do orçamento paralelo 

deveria ser intimado a 

NOVO APLICATIVO O GLOBO 
Anova versão do app 

oterece funções que 

lacilitam a navegação, 

além de unir todo 

oconteúdo on-line 
eimpresso. Baixe 
apora ou atualize 

aplicativo disponível 
na Apple Store e no 

Google Play 

Menudo 
navegação 

demonstrar o destino dos 

recursos, quantas pessoas 
foram beneficiadas, quais 
problemas foram resolvidos, 
etc Se houver uma auditoria 
séria sobre às emendas 

parlamentares, secretas Ou 

não, irão chegar à brilhante 

conclusão de que esse 

mecanismo sá serve para 

roubar dinheiro público. não 

traz benefício algum para à 
sociedade, é só mais uma 

maneira de comprar apoio 
político e roubar à país, Se um 
diao Brasil quiser sair do 

Terceiro Mundo, à primeira 
coisa a fazer é acabar coma 

roubalheira peneralizada na 
política, e o primeiro passo para 

isso é acabar com as emendas 

parlamentares. 
MÁRIO BARILÁ FILHO 

ES PAILO, SP 

No méu tempo emendas de 

relator tinham o nome de 
mensalão. 
RICARDO SAROTA 

Ex 

Debandada no Inep 

O próximo presidente da 
República dará continuidade à 
atual gestão em 2024. Porém, 

no caso da Educação, retomará 
2019. uma vez que a política 

educacional do capitão (assim 

como a ambiental) é uma 

completa nulidade. Mas não hã 

surpresa alguma nisso. 
Bolsonaro sempre fez questão 

dedemostrar seu completo 

desprezo por professores, 
educadores e universidades. O 
pais dos sonhos do nosso 

presidente é aquele em que o 

cidadão, entre um fuzil e um 
livro, escolhe o primeiro. E 

assim o Brasil ( já tão carente e 
atrasado nessa área) val 
desperdiçar mais quatro anos. 
FLAVIUS FIGUEIREDO 

BARRA IH PIRAÍ, RU 

Como navegar 

Atela inicial 

destaca 

oconteúdo 

ser atualizado 

EmBiblioteca, 

as matérias 

salvas do 

guardadas 

EmBanca, 
o leitor pode 

baixar aedição 

on-line que pode 

aplicativo ficam 

impressa emáduas 

versões; jornal e texto 

O presidente de Inep fez 

downgrade, passou de exame 

para vexame. 
JOSÉ LERER 
Roo 

Única coisa a fazer 
Fui procurar ajuda médica: 

estou sofrendo da sindrome 
do 10. Explico: no meu tempo 
de estudante, o número l0 era 
motivo de alegria; hoje tenho 
medo dele. Inflação 10%, 
gasolina já no patamar dos R$ 
teseguindo firme na sua 
escalada, o dólar também vai 
na carona... 
Só me resta O que escreveu o 
grande poeta Manuel 
Bandeira, no poema 

“Preumotórax”, "aúnica 
coisa a fazer é tocar um tango 
argentino”. 
ROBERTO SOL ANO 

RO 

Vamos falar de etanol 

Não tenho visto a imprensa 
noticiar à aumento quase 

diário do preço do etanol, ao 

contrário das noticias sobre o 
aumento do da gasolina, À 
eficiência energética do 

etanol é de cerca de 20% da 
gasolina. |550 quer dizer que 

se um carro tem um consumo 

de 10km/| usando gasolina. 
Ão usar o etanol, o mesmo 

fará7 km/], 
Entretanto, em quase todos 

os postos de gasolina aqui no 

Rio, 0 preço do etanol chega a 
ser 859 do da gasolina. Só 
que as usinas de álcoo! não 

são da Petrobras, pertencem 

aempresas privadas, que 
possuem um bancada de 

deputados federais no 

Congresso Nacional bastante 
atuante, 

FERMASMP A LADCARINO) 

RO 

Em Editorias, 
oleitor 

consegue 

acessar suas 

seções preferidas 

Aoclicar 

no simbolo. 

oleitor pode 

salvar uma matéria 

paraleiturá posterior 

Otimede 
(mm) colunistas ch 

do GLOBO 

esta reunido em um 
única lugar noapp 

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES 
Clube 
O GLOBO DOMSULTE COND: ÇÕES DA OFERTA 

NO SITECLUBEOGLORC COM BR 

Livro de arte Vitaminas 
sobre São Jorge eminerais | 
pelo mundo indispensáveis 

desconto desconto 

TT) E PEÃrO, por países que guardam com 2056 OFF, mediante Na Black November 

ofotóprafoCesar Fraga relaçõescom São Jorge,  ousodocódigo promo- da Drogasmil, você 

mostrasua expedição comoo Brasi.Compre  cionalnosite do Clube compra com 20% OFF 

Quarta-feira 1011.2021 | O GLOBO 

O Sina O bandido preso na mala do carro 
MAmES  Cheledo trálicona Rocinha. Mem o delido tentando passar escondido rumabiitz 

Desmonte do país 

Até quando vamos assishr ao 

desmonte do país nas mãos de 
Bolsonaro, Guedes, Centrão e 

militares incompetentes e 

bolsonaristas de extrema 
direita?! Justica já toi; Saúde já 
matou; Meio Ambiente arrasado; 
Educação abandona 05 que mais 

precisam; Cultura destroçada; 
Trabalho negacionista; Mulher, 
Família e Direitos Humanos 
agride os que deveria proteger; 
presidente da Câmara 

distribuindo dinheiro nos quintais 

onde compra votos para suas 

bárbaras emendas, presidente do 
Senado, mais iso que sabonete, 

precisou ser obrigado a autorizar 
CPI: STF. de onde, quando se 

espera, não sai nada mesmo 
Lider do governo atravessador de 
vacinas que nunca chegaram. 

Rachadinhas da familícia, do 
Alcolumbre e sabe se lá de 

quantos mais! Aras na PRG 
acobertando todas as falcatruas 
do presidente. 
Até quando? 

CECILIA CENTURION 
SÃ£ PAULO SP 

Moro sob ataque 

Mais uma vez o leitor Elisabeto 

Ribeiro Gonçalves ("Prática 

morista”, 9 de novembro) ataca. 
neste espaço sagrado, 0 ex-juiz 
Sergio Moro, com os mesmos 
equivocos anteriores. Se Moro 

foi correto ou não, os eleitores 

darão a resposta. Ópino para 

queele, Moro, candidate-se ao 
Senado, para tentar um início 
de moralização. Se presidente, 
não conseguirá governar com 

este Congresso de corruptos 

que hoje temos. 
Moro é reconhecido, nacional 
& internacionalmente, como 

uma pessoa de moral 
inquestionável, 

PAULO GERMANO DOS 5, TERA 

RI 

ao q di re a a id 

E O JR PAO 

os produtos da dlais para a saúde. 

GOnutri, com vitami- Saiba mais detalhes 

naseminarais essen- emnosso site. 

ho Ponto 

Publicada a partir 
das 6h desegundaa 

sexta, com análises & 

informações sobre q 

principal tema do dia 

Como ouvir 

Está disponível 

no site doGLOBO 

enas plataformas 

de podcast 

Fala sério 

Em vez de haver pressão junto 

aos mares poluidores mundiais 
com emissão de CO? para que 

diminuam a produção desse gás. 
é de impressionar que o esforço 

almejado seja 
surpreendentemente contar com 
as florestas, para ver se elas terdo 

capacidade de absorver uma 
quantidade enorme de gás por 

meio da construção de torres de 
Om dentro das matas, com as 
quais serão Injetadas 501 de CO? 
a serem fornecidas por fábricas 

de refrigerantes... 
Esse mundo está, 
definitivamente, do avesso. 
Bombeamento de COZ na 
floresta? Tratem de coibyr e 
cobrar dos que emitem esse 

gás em quantidades 
surpreendentes no mundo, 
Deixem as florestas em paz! 

MAUHO ESCOVEDO 

Ro 

Renda negativa 

No texto "Na lantema” (d de 
novembro), fala-se nó 

desempenho da Bolsa de Valores, 
falando sobre as perdas. Que tal 

falar sobre as perdas dos 
aplicadores em caderneta de 

poupança, que são em numero 

quase 20 vezes maior do que o de 

investidores na Bolsa? E sobre os 
aplicadores em renda fixa e 
similares? A renda real desses 

todos foi negativa 
ANDRÉ LHON 

RIO 

Ranço das elites 

Eu sempre fui admirador de 
Marília Mendonça e por isso, 
fiquei indignado com a 
quantidade de pessoas que. na 
intenção de “homenagear” a 
cantora, lizeram questão de 
ressaltar nas Suas mensagens 

EUICANTAL o) 

nd 
Ra 
fa 

pu; 
1 

E 

|? 

“py nãoposto de sertanejo” como 
se 550 não rebaixasse tanto à 

artista quanto a suaobra. 

Por isso, saúdo e vejo como 

fundamental o artigo “Avoz da 
mulher real e dos muitos 

Brasis”, de autoria de Simone 
Pereira de Sã e Pauline Saretto 

— atribas da UFF —, publicado 
no GLOBO (9 de novembro). 

para diminuir, se não acabar, 

com 6 ranço que as elites têm 
contra à música sertaneja. 

INRIÓSCAR PALMA 

PORTO ALENRE FS 

Esperança sempre 

Assim como o leitor Antonio 

Mayrinck (9 de novembro). o 

que me impressionou na 
entrevista da Fernanda 
Montenegro dada ao 
“Fantástico” fol ela afirmar que 

o governo Bolsonaro é pior do 
que a ditadura porque agora foi 

pelo voto. Triste e desolador, 
mas precisamos ter esperança, 
pois a ausência dela representa 
o inferno, segundo Dante. 
PEDRO HENRIQUE M. FONSECA 
Ra 

Só eles não veem 

Em referência às “Malditas 

calçadas!” (9 de novernbro). 

acrescento que aindevida 

ocupação se estende à pista de 
rolamento em alguns locais. 

frequentadores de bares ficam 

mo meio da rua dificultando a 

passapem de carros. Já a Guarda 

Municipal informa prazo de seis 
dias para atendimento e depois 
arvia resposta, automática, de 
que esteve no local e “não foi 

constatada a irregularidade” Em 
outras palavras, o cidadão que 
recorre ao DME acaba colocado 
como suspeito de ter feito uma 

denúncia falsa. Dá para contar 
num serviço como esse? 
PATRICIA PORTO DA SILVA 

RO 

HÁ 50 ANOS 
Mariel Mariscot sequestra Lúcio Flávio 

Um bando armado — que, segundo testemunhas e 

a informação oficial do superintendente da Susipe, 
Rodolto Avena, era comandado pelo ex-policial 
foragido Mariel Martscot — rendeu ontem os 
puardas e sequestrou um carro com sete presos 
que eram levados para depoimentena Justiça: Após 

balear um guarda, o bando — de seis elementos — 
apossou-se da viatura perto da pentenciáriaea 
arrombou, pouco adiante, libertando os prisioneiros 

Dos sete, só um ficou com o grupo dos 
sequestradores: Lúcio Flávio Lírio, "puxador" de 

automéveis e testemunha importante contra Mariel. 

LOTFRIAS LOTOFÁCIL (concurso? 368):2,3 4.7 89,10.H 12.14.16,18/19 72723 QUINA (concurso5701)4 E 26 44 dE DUPLA SENA (concurso 2.205) 1 sorteio = 13 35 36 dE 49) 2'sorteo=3.0.25 32 41,48 
O bios chore chope da rpscllades tamos cor dência obciais e na arte 2a CEF porque cosa hodeaaa de dectuirseio cla jorral sus úrnesss aqui pulslicades cieelgad oa derapre rod fios da mesite pda CEF. podem ves à alemento estar detissco, 
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Esportes o SELEÇÃO BRASILEIRA 

CBF anuncia despedida de Formiga 
NAMES  Joposerádiado emManaus. já a seleção masculina [joga amanhãcoma Colômbia 

Vasco tem semanas decisivas para o futuro de Cano 
Praticamente sem chances de acesso, cruz-maltino cumpre tabela nas últimas rodadas da Série B. Reta final será importante 

para definir permanência do argentino, que vive pausa na lua de mel com os torcedores após novo pênalti decisivo perdido 

VITORSETA 

vio velakboginha cor br 

pm meioa meio ao momento de 

desolação vivido pelo 
Vasco, é dificil falar de jo- 
gadores queridos por una- 

nimidade na torcida cruz- 
maltina. Nenê, que saiu 
LEIS pr antos na goleada por 

4a 0 para o Botafogo, no 

domingo, é um dos poucos 
ainda com crédito de so- 
bra. Cano, xodó dos torce- 

dores, enfrenta um perio- 
do amargo na relação. Os 
dois devem estar em cam- 

pa hoje à noite, quando o 
Vasco recebe o Vitória, às 
21h30, em São Januário. 
À permanência do cami- 

sa 14, artilheiro no Vasco 

nas temporadas 2020 e 
2021, é um dos principais 
tópicos do planejamento 

para o ano que vem. Emen- 
trevista coletiva após o 
clássico, o diretor de fute- 

bol Alexandre Pássaro afir- 

mou queconversariacomo 
empresário do atacante pa- 
rã tratar sobre re nóvação. 

— Levarei esse assunto ao 
presidente. Gostaria de sem- 
pre trabalhar com jogadores 

como Germán Cano —elogi- 

ouo diretor. 

Cano tem contrato até o 
fim de dezembro com o Vas- 

co e, ao longo do ano, a dire- 
toria atrelou sua permanên- 
cia ao acesso à Série À, porra- 

zões orçamentárias. Com o 
iminente fico na segunda di- 
visão e uma turbulência que 
não garante nero mesmo a 

presença de Pássaro, o futuro 

vd) S 
Vasco Vitória 
Lucão foca, Lucas Arcanjo, 
Ricardo Graça, Raul Prata, 

LoandroCastano  Walace Thai is- 
Riquelme; Bruno gone Roberto; 
Gomes, M arqui- Judo Pedro, 
nos Gabrio, MT Formando Mota 
(Arclrey) eMend,; e Eduarda; 
Mirabo [Gabrio! Marcinho, 
Five) o Gormár Fabinho o 

Cano Chanvid, 

Local: São Jamidra Hordria: 

SO Juitr Caro Mas Augusto 

Wiira (RN) Transmisado: TV 
Globo, Sporby a Premiere 

do atacante é uma incógnita. 

Cano gosta do Vasco e numn- 

ca escondeu a vontade de 
permanecer em São Januá- 

rio: Ac longo do ano, confor- 

nre seu contrato chegava Eid 

tim, o atacante recebeu som- 
dagens de clubes da Série A, 

mas nunca avançou com ne- 

gociações, priorizando o 
cruz-maltino. 
— Eu já falei que quero fi- 

car. Não depende de mim. 
Tem que falar com o presi- 
dente — disse o atacante, em 

entrevista à TV Globo, há 

pouco maisdeduas semanas. 

RELAÇÃO COMPLICADA 

Um possível destecho positi- 
vo poderia envolver uma re- 
dução salarial, mas as negoci- 

ações devem se desenrolar ao 
longo da próxima semana. 
À concorrência não deve 

ser um problema, uma vez 

que conversas com outros 

SporTV completa 
30 anos narrando a 
história do esporte 
Líder entre os canais esportivos celebra hoje três 
décadas. Luiz Carlos Júnior, funcionário desde 0 
início, relembra coberturas e destaca mudanças 

MARCELLO NEVES 
A 

SporTV completa 30 anos 
O hoje e entre suas marcas 
registradas estão as vozes que 
ajudaram a contar a história 
do esporte nas últimas três 
décadas. A mais familiar e 
longeva delas certamente é à 
de Luiz Carlos Júnior, que já 
trabalhava na casa antes mes- 
ELMO de ter esse nome. Neste 

periodo, o carioca de 55 anos 
representou e viveu as trans- 
formações — do esporte e da 
sociedade —, transmitindo as 

principais competições es- 
portivas do planeta. 

— À trajetória é muito mar- 

cante. Minha carreira está in- 
timamente ligada ao SporTV. 
A história é muito mágica e 

lembro de perrengues no ini- 

cio, Na Olimpiada de Barce- 
lana-1992, apresentava al- 
guns destaques dos Jogos na 

Fundação Roberto Marinho. 
Eu saía de casa às 4h da ma- 
nhã, já pronto. Em Atlanta 
1996, cu dei oúltimo boa noi- 

te e fiquei chorando no corre- 
dor deemoção —lembrao ca- 
rioca ao GLOBO, com o jeito 

rápido de Falar e já pronto, 
com camisa social e um olho 

no relógio para não perder a 

hora para entrar noar. 
Luiz iniciou a carreira apro 

sentando programas de músi- 

caem rádio, até ser seleciona 

do para apresentar o Top 
Sport, hoje SporTV. Mas o ca- 

nal não tinha estúdio ou pro- 

gramas. Então, como apre- 
sentar? Novato, foi chamado 

para fazer pilotose improvisa- 

ções. Quando um narrador 
não podia fazer alguma trans- 
missão, Luiz era o substituto. 
Foi chamado para fazer uma 

perda de vôlei. Depois, de 
jasquete e até esqui antes de 
chegar ao futebol, De lá para 

cá, se tornou um dos princi- 
pais nomes do canal, ao lado 
de vozes como Miltan Leite. 

O JEITO DE NARRAR 
A trajetória do SporTV nessas 
três décadas caminhou com 

as mudanças vividas pela 'TV 
porassinatura, que atualmen- 
te está bem mais presente nas 
casas dos hrasilsirms, Luiz 
lembra que, antigamente, o 
serviço para assinantes era 
tão restrito que haviaum con- 

Incógnita. Futuro de Cano é um dos piares do planejamento para a próxima temporada: Vínculo acaba em dezembro 

clubes sá devem ser abertas 

em caso de batida de martelo 
sobre a saída de São Januário. 
Vale lembrar que o argentino 

poderia ter fechado um pré- 
contrato com qualquer outra 
equipe quando seu vínculo 

completou seis meses para à 

expiração, mas não o fez. 
Em meio ao turbilhão que 

vive o Vasco, o atacante já vi- 

veudias melhores em relação 
ao carinho da torcida. O pê- 
nalti perdido na derrota con- 

traoGoarani, na última quin- 
ta-feira, somou-se à memória 

da cobrança desperdiçada di- 
ante do Internacional, em jo- 
go importante para à perma- 

ceito de atingir um público 
mais elitizado e menor, que 
podia comprar pelo produto. 
Segundo ele, havia um con- 

ceito de que a narração deve- 
riasermais polida, menos gri- 
tada. Nessas três décadas 

Botafogo > LiderdaSáricBdo — Agente ainda não 
pode subir Brasileiro, com&4pon-  sentoupraconversar 
amanhã tos,oBotafogoseguea sobreisso Esses assum- 

preparação paraentren- tos eudeixo para o 

tar a Ponte Preta ama- meu agente. Elatem 

nhã,às 19h Apartida meu planejamento, 

pode selar O acesso à aporaeuestoutoma 

elitedo ano que vem. cabeça só no titulo. 

Primeiroo acesso, é 
> Um dos titulares claro, e, depois, o título. 

domeio-campoalvine-  Meucoração hojee 

gro. Luis Oyama, que minha cabeçaestão 
chegou emprestado aqui, mas a gente tem 

pelo Mirassol, descon- que sentar e ver certi- 

versou quando pergun-  nhoomeu futuro — 

tadasobreo futuro no disse ontem ementre- 
Botalogo: vistadgo pe. 

Emeasa luiz  (uvenil. Eusempre quis ser 
Carlos Júner-de um narrador preciso. Às- 
seus 55 anos 30 sim como no cinema, você 

loramdedcados temo mocinho, o vilão, a 

ao SporTV história, o ápice e o desfe- 

Q 
“A lrapetória é 

FLtho 

marcante. 

Minha 

corretra está 

intimamente 
ligado au 

SporTV. A 
história é 
muito 

mágica. 

“Hoje nós 
ECTTHIS 

narradores. 
Sem gênero, é 
questão de 

qualidade 
profissional” 

Luiz Carlos 

Júnior, 

narrador do 

Sportv 

houve uma evolução no jeito 
de narrar eventos esportivos, 
— Sinto que hoje a narra- 

cão está mais encorpada, 

até por treinamento. An- 
tes, eu tinha um timbre 
mais jovem, de forma mais 

cho. Cabe ao narrador con: 

tar essa história. 

NARRAÇÃO FEMININA 
Não faltaram, certamente, 

boas histórias nesse perio- 

do. Um dos desafios e criar 
enredos e formas envolven- 
tes de manter o telespecta- 

dor ligado na transmissão, 
Luiz Carlos Júnior lembra 
de, certa vez, ao narrar um 

jogo de basquete em que um 
dos times vencia por mais 
de 40 pontos, precisou bus- 

car mais emoção. Então, 

questionou "se o adversário 
conseguiria marcar 50 pon- 
tos ou não”, pela necessida- 

de de “criar um atrativo. 

Apesar de evitar bordões, se 
destacou pelo bom humor e 
brincadeiras. Algo que não 

eratão bem visto há 30 anos. 

— Tudo era muito qua- 
dradinho. Tinha uma litur- 
gia. Silvio Luiz sempre 

brincou, mas a maloria era 

mais quadradinha. Por 
exemplo: às pessoas sem- 
pre chamaram o Noriepa 
de Nori. Ele é o Maurício 
Noriega. O Lédio é o Dom 
Carmo. O Pedrinho é o 

Dom Pedro. O Grafite é o 
Grafa. Hoje as pessoas ve- 
em o jogo com o celular na 

mão, criam memes, reper- 

cutem. E diferente. 
Luiz reconhece que a evo- 

lução da sociedade também 

mudou a narração, como 
em brincadeiras de cunho 
racista, machista ou homo- 

néncia na Série A, na última 

temporada. O novo erro em 
momento decisivo azedou à 

lua de mel vivida com os tor- 

cedores cruz-maltinos. 

Parte da arquibancada 

não o poupou decriticas em 

São Januário, no domingo. 

Ainda assim, existeuma e 
ra consciência de que Ger- 

mán Cano é um dos menos 

culpados pelo insucesso 
vascaino em 2021, O argen- 
tino é o artilheiro do clube 

na Série B, com 1H gols. 

DEFINIÇÕES 
Enquanto a equipe faz uma 

reta final fria de Série B, os 
bastidores do Vasco esquen- 
tarão. Pressionada, a direto- 

ria terá que tomar decisões 
sobreo elenco e adireção de 
futebol em 2022, que pro- 

mete 5er um ano tenso, Com 

uma subentendida obriga- 
ção de alcançar o acesso. 
O futuro de Fernando Di- 

niz também está em jogo. O 
técnico não quis falar sobre 
o futuro na última entrevis- 

ta coletiva, mas seu nome 

não está garantido. 
Adversário desta noite, O 

Vitória jogaa vida na partida. 

Na vice-lanterna da compe- 

tição, aequipe baiana tenta 
diminuir a diferença para 05 
primeiros adversários do Z4, 

Uma derrota em São Januá- 

rio pode encaminhar a queda 
à Série C jána 35º rodada. 

O Vasco tenta voltar a ven- 

cer depois de quatro jogos. 
Nas últimas rodadas, foram 
três derrotas seguidas, para 

CSA, Guarani e Botafogo. 

tóbico. Ele dá exemplos: co- 
mo o conceito de * “fe car elo- 
giando a beleza feminina”. 

Ou declarações que relle- 

tem um racismo estrutural 
da nossa sociedade. São mu- 

danças que hoje carecem de 

maior atenção. 
O próximo passo, porém, 

não há dúvidas: a narração 

feminina. Nomes como Re- 
nata Silveira e Natália Lara 
jsestãona emissora. Umca- 
minhosem volta, afirma: 

— Eu acho que é uma evo- 
lução da sociedade. Mais in- 
clusão, mais espaço. Elas 

chegaram para ficar, Hoje 
nús temos narradores. Sem 
gênero, é questão de quali- 
dade profissional. Se tiver 

30 mulheres com capacida- 
de para narrar, vão ter 30 
mulheres narrando — diz. 

NOVA LOGOMARCA 
O SporTV anunciou na últi- 
ma sexta-feira que terá uma 

nova identidade visual em 

comemoração de suas três 
décadas. À mudança tam- 
bém reforça o desejo de não 

ser só um canal de televisão, 
mas um meio de comunica- 
ção multiplataforma. 

A nova logomarca come- 

caráaser usada hoje. segun- 
do o diretor de criação do 

departamento de marca da 

Globo, Ricardo Moyano, a 
nova logomarca valoriza 0 
“58”. que será utilizado em 

alguns momentos emes pa- 

ços reduzidos. 
Hoje, o SporTV é lider ab- 

soluto entre todos os canais 

esportivos do país e está no 
Top3 entre todos os canais 
da TV por assinatura, 

o "—e 2MÕjÕJãgãUÕã CO EE ÃIHHEHE 
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DOSE CERTA 
Fla traça plano para ter todos os titulares na final 
PECA DAT 
digo dante sthestra ia de 

17 dias da decisão da Lh- 

À bertadores, a estratégia 
do Flamengo para ter força 
máxima contra o Palmeiras 

passa por deixar o Brasileiro 
em segundo plano. Embora 
a diretoria tenha subido o 
tom nas criticas contra a ar- 

bitragem após mais um tro- 
peço, internamente o clube 
oca em um trabalho de re- 
cuperação que, no limite, 

prioriza ter os 11 titulares 
em boas condições físicas 
para jogar 90 minutos em al- 

ta intensidade no dia 27. 

Em função dessa prepara- 
ção, que aposta em um con- 

junto mais entrosado, e no 

retornode Arrascaeta, o têc- 

nico Renato Gaúcho é ab- 

solvido no departamento de 

futebol pela falta de padrão 

de jogo nas últimas partidas. 
Há incômodo com os resul- 

tados, com o trabalho da co- 

missão e departamento mé- 
dico, mas os problemas são 
ignorados por uma meia 

maior: otrida América. 

Sob pressão, o planeja- 
mento prevê que jogadores 
lesionados sejam recupera- 
dos e adquiram ritmo de jo- 
go até a final, E que os mais 
desgastados, mas sem pro- 

blemas musculares, se des- 
dobrem até o limite, quando 

serão preservados. E o caso 
de David Luiz. O zagueiro 

deve retornar contra o Ba- 

hia, amanhã, e atuar de pre- 
ferência nos confrontos no 

Rio, para evitar o desgaste 

"a im. 
(lool ea 

t- ei qe ap “Em Es 

ie mei; 

, a — 

Recuperação. David Luiz puxa a fla de jogadores em treino do Flamengo, na Ninho 

Abel vive > No Palmeiras, a rela- > Cobjetivo do Núciso 

diasdepar  cãcentretorcedoreseo de Saúdee Periormance 
no Verdão técnico Abel Ferreira ênãoter lesionados 

estámaiscalmadoque  paraafinal.O único 

antes Oplanejamentoé  protiema atualmente é 

usararetafinaldoBrasi- colateral Mayke que 

leiro para dosar oelen- passou por artroscopia 

co, testar variações no joelho direito, no final 

táticas e peças para de setembro, mas deve 

encarar o Flamengo. ficar àdisposição. 

da viagem e faça trabalhos 
regenerativos no clube, 
David Luiz voltou a atuar 

após 40 diasna última sexta, 
vindo de lesão, e depois de 
atuar por 90 minutos pela 

primeira vez foi preservado 

contra a Chapecoense. O 
mesmo aconteceu com o 

goleiro Diego Alves e, em jo- 

gos anteriores, com o za- 

gueiro Rodrigo Caio. Ainda 
em recuperação de lesão, 

Pedro, Filipe Luise Arrasca- 

Gabriel Teixeira volta a treinar 

com o grupo no Fluminense 
Meia-atacante não deve ser problema para enfrentar o Palmeiras 

MARCELLO MEVES 
muasca lo ses ogia corr 

meia-atacante Gabriel 

a? Teixeira voltou a treinar 
com bola com o elenco do 
Fluminense. Sendo assim, o 

jogador estará à disposição 
para a partida contra o Pal- 
meiras, no domingo, às 
18h15, na Maracanã, pelo 

Campeonato Brasileiro. 

Gabriel foi liberado pelo 
departamento médico e pe- 
la preparação física após se 
recuperar de lesão muscu- 
lar na coxa esquerda sofrida 
na partida contra o Fortale- 
za, pela 24º rodada da com- 
petição, nodia 6 deoutubro. 

O meia já realizava traba- 
lhos específicos no campo e 
fazia a transição desde a se- 
mana do dia 17 de outubro, 

quando o Fluminense en- 

trentou o Athletico, em Cu- 
ritiba. O jovem, cria de Xe- 
vém, soma 45 jogos, com 

cinco gols marcados e uma 
assistência. 
— Muito feliz de estar de 

volta aos treinos. Trabalhei 

muito na academia para tor- 
talecer a musculatura, Es- 
pero voltar bem nesta reta 

final de campeonato. Vou 

" —— 

eta passarão pelo mesmo 

processo: farão trabalho mi- 

nucioso, com cada etapa de 
recuperação prolongada, 
acompanhados por fisiote- 

rapeutas, preparadores fisi- 

cos e por Renato Gaúcho. O 
controle de carga contou 
pontos a favor do departa- 

mento de saúde do Flamen- 
go, muito criticado, O pró- 
prio David Luiz saiu em de- 

fesa dosetor publicamente. 

MAIS CAUTELA 
Depois da lesão de vários atle- 
tas, 0 Flamengo adotou mais 
cautela para libera-los para os 
jogos. David Luiz, por exem- 

plo, disputou diversos coleti- 

SÉRIERDO 
BRASILEIRO 

Vasco encara 
o Vitória 

PÁGINA 31 
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do Urubir poupado contra a Chapecoense, ele deve voltar dante do Bahia 

vos e fez mais de uma dezena 
de treinos com bola junto ao 

elenco antes de voltar a jogar 
Até pela idade, o jogador 

PEQUEr uma ELLA Pça 

mais detalhada após os jo- 
gos e, para isso, lança mão 
dos equipamentos de últi- 
ma geração do Ninho, como 

a câmera hiperbárica e ba- 
tas de descompressão. 
Já Arrascaeta, que com: 

pletou dois meses da lesão 
na coxa, sofrida em partida 
pela seleção uruguaia, deve 
iniciar à transição para à 

parte física nos próximos di- 
as. A ideia é que o meia dis- 
pute alguns jogos pelo Cam- 

peonato Brasileirão antes 

Cria de volta, Cabrel Taixera em treino com à restante do elenco noFiy 

dar meu máximo para aju- 

dar a equipe a se classificar 
para a Libertadores, O pes- 
soal tez um trabalho muito 

bom. Eles fizeram de tudo 
para que eu voltasse 100% e 
conseguimos isso — disse o 

jogador ao site oficial. 

Torcedor de 9 anos do Santos gera comoção após ataques 
Bruninho foi hostilizado por pedir e ganhar camisa do goleiro do Palmeiras. Pelé, Neymar, Gabigol!, entre outros, se solidarizaram 

pe por futebol, o 
PY pequeno Bruno do Nas- 
cimento, de 9 anos, cha- 

mou a atenção após o clássi- 
coentre Santos e Palmei- 
ras, no último domingo — 

mas, infelizmente, não fol 

coma bolanos pés, Torce- 
doralvinegro, o garoto foi 
hostilizado por pegaraca- 

misa de Jailson, goleiro do 

Palmeiras, Ele e seu pai 
foram cercados portorce- 

dores, que cobravam satis- 

Esportividade. 

O pequeno 

Brun nha, que 

recebeu apoia 

de civersos 

atletas 

fação do menino ter sido 
presenteado coma camisa 
do rival. Nas redes sociais, 

Bruninho publicou um 
vídeo pedindo desculpas, a 
que gerouuma onda de 
comoção, que vai de Pelé a 

Neymar e Gabigol. 
“Bruninho, vocênão pre- 

cisa pedir desculpas por ser 
apaixonado por futebol. O 
nosso esporte é lindo, mas 
seria melhor se todos torce- 
dores tivessem o seu cora- 

ção. Como pode ver na foto, 
ecutambém tinha meu idolo 
no Palmeiras, viu? Seja 
sempre feliz”, disse o Rei, ao 
postar uma foto ao lado de 
Vavá (ex-Palmeiras),com 

quero foi campeão mundial 

em 1958e 1962. 
“Bruninha, você é gigan- 

te, menino. Que personali- 

dade de fazer esse vídeo. 
Coisa que nenhum babaca 
que te xingou tem COCagerr 

de meter a cara” escrevelo 

WIANOS 
DE HISTÓRIAS 

Sportv completa 
três décadas no ar 
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da final em Montevidéu. 

Fora da convocação para 
as Eliminatórias, o jogador 

não atua há dez partidas no 

Flamengo e também não 
deu indícios de voltar con- 
trao Bahia, 

CRÍTICAS À ARBITRAGEM 

Figuras responsáveis pelo dia 
pp do futebol do E 

ovice Marcos Braz eo diretor 

Bruno Spindel fizeram, jun- 
tos, Q papel que no próprio 

clube se esperava do presi- 

dente Rodolto Landim. Afi- 
naram discurso contrário aos 

erros de arbitragem, reconhe- 

ceram a queda de produção 

da equipe e mantiveram a 
blindagem ao trabalho do téc- 

nico Renato Gaúcho. Depois 

do empate com a Chape, o 
muro do Ninho do Urubu foi 
pichado com xingamentos ao 

técnico e a diretoria. 

— Se não tivesse mantido (o 
Renato no cargo), já tinha 
anunciado lá. Se tivesse aco 

tecido alguma coisa diferente, 
geralmente se anuncia depois 
do jogo — disse Braz. O contra- 

tode Renato acaba mês no que 

vem e não há conversas para a 
renovação em andamento. 

CORREÇÃO 

Diferentemente do que toi publica- 
doem 27/10/2021, 0 médico José 
Luiz Runconão é sócio do médico 

do Flamengo, Marcelo Soares. 

Ambos têm apenas proximidade e 
já trabalharam juntos. 

Já Paulo Henrique Ganso 

realiza atividades, mas sem 
expor o braço direito opera- 
doachoques. O meia passou 

par cirurgia no local e segue 
seu tratamento para retor- 

nar. Ele teve fratura na par- 

tida contra o equatoriano 
Barcelona de Guayaquil, 
pela Copa Libertadores. 

SEQUÊNCIA DE JOGOS 
O principal objetivo do Flu- 
minense nesta reta final do 

Brasileiryé conseguir avaga 
no torneio continental do 

ano que vem. À equipe se 
prepara parauma sequência 

desgastante: pega o Palmei- 

ras, domingo; Juventude, 
dia 17, fora de casa, e Améri- 

ca-MG dia 21, no Rio. 

atacante Neymar. 
Gabigol, do Flamengo, fai 

outro que saiu em defesa e 
prometeu enviar a própria 

Camisa Como presente: 

“Bruninho, vou te man- 

dar minha camisa! Você 

pode torcer para qa você 
quiser. O amor pelo futebol 
pode ser maior que qual- 
quer rivalidade”, escreveu. 
O Fluminense republicou 

uma foto onde Bruno ga- 
nhou a camisa de Muriel, 

goleiro tricolor. O Santos, 
ciente do episódio, alega ter 
entrado em contato com 
Moisés, pai do garoto, para 

assistir 0 jogo contrão Bra- 
gantino, hoje, às 19h, na 

Vila Belmiro. 



No escuro. 

Interardo 

Estação Net Rio, 
em Botafopa, um 

daosútimos cinemas 

deruadacioade: 

especulação no. 
mercado de que 

proprietário do prédio 
feria a intenção de 

vender o espaço para 
uma construtora 

ASDRÉ MIRANDA 
ara rd er ce re e 

mm dos últimos cinemas de 

rua do Rio, em operação 
há 25 anos pelo grupo Estação, 
o Estação Net Rio pode serdes- 
pejado a qualquer momento. 
Uma intimação já foi emitida 
pela Justiça apedido do propri- 

etário do prédio, o Grupo Se- 
veriano Ribeiro (GSR), a mais 
tradicional empresa de exibi- 
ção cinematográfica do país, A 
decisão, assinada em 26 de ou- 
tubro pela juíza Elizabete 
Franco Longobardi, titular da 
27º Vara Civel, foi consequên- 

cia de uma ação iniciada pelo 
GSR em dezembro de 2020, 
sob alegação de o Circuito Es- 
tação Net de Cinema não pa- 

gar aluguéis a partir de março 
do mesmoano, mêsem que se 
iniciou a pandemia e todos os 
cinemas fecharam. A divida 
do Estação seria, no momento 

inicial da ação, de cerca de R$ 
860mil. OGSR nãoconfirma, 

mas comenta-se no mercado 
que haveria a intenção de ven- 
der E Espaço pára tema Cirs- 

trutora. Já o Estação diz que, 

mesmo antes da pandemia, vi- 
nha tentando renovar o alu- 
guel, sem sucesso. 
Naintimação, a juíza afir- 

ma que “a alegação de difi- 
culdades financeiras em 

razão da pandemia não é 
motivo suficiente para jus- 
tificar o inadimplemento 

dos alugueres”. 
Com as salas fechadas pela 

situação sanitária, o Estação 

convocou um crowdfun- 

ding, em que foram arreca- 
dados R$ 736,9 mil para 

manter a empresa viva é pa- 
gar 05 funcionários. O desa- 

fio foi semelhante para ou- 
tras redes de cinema, Em ju- 

nho deste ano, O prápéio 

Grupo Severianó Ribeiro, 
por exemplo, anunciouo fe- 

chamento definitivo do 

Roxy, cinema de rua de Co- 
pacabana, inaugurado em 
1938. Na época, a empresa 

saltou uma nota em que di- 

aque o fechamen todas sa- 

las devidoà pandemia gerou 
um prejuizo “incalculável” 

aoGrupo. que“vem lutando 

por sua sobrevivência”, 
— Durante este tempo, ne- 

ahum exibidor conseguiu pa- 

garaluguéis, e nossosestorços 
estavam concentrados na fo- 
lha de pagamentos, de quase 

R$ 200 mil —afirma Adriana 

Rattes, diretora-executiva do 
Circuito Estação Net de Cine- 

ma. — Em uma reunião nó 

Sindicato dos Exibidores, 
Luiz Severiano Ribeiro Neto 
(presidente do GSR) chegou a 

comentar comigo e com a 1l- 
da Santiago (sócia do Esta- 
ção ): “Vocês não vão conse- 

guirme pagar nada agora, cer- 
to? Eu também não vou con- 
seguir pagar ninguém”. 

IMPASSE 

O desentendimento entre os 

dois lados, contudo, não co- 

meçou agora. O contrato de 
aluguel era renovado a cada 
cinco anos, e em 2019, 0 GER 

pediu um valor que o Estação 

considerou acima do pratica- 
dono mercado, Adiscussão foi 
judicializada, e foi determina- 

do um aluguel provisório, mai- 
or do que era pago antes, mas 
menor do que o pretendido 

pelo GSR, até que houvesse 

uma solução. Era esse o valor 
que o Estação vinha deposi- 
tando antes da pandemia. 

Com às cinemas techa- 

dos, Rattes conta que procu- 
rou os proprietários para 

tentar negociar o pagamen- 

to dos atrasados e um valor 
de aluguel definitivo para a 
renovação do contrato. Só 

que, em setembro de 2020, 

o GSR entrou com uma re- 
clamação sobre não paga- 

mentos à juíza que havia de- 

terminado o aluguel provi- 
sório, € 0 proces So de renos 

vatória foi cancelado — q 

SEGUNDO CADERNO O 
sgundocadormo Poglobo. com.br 

JUSTIÇA 
DETERMINA 
DESPEJO DO 
ESTAÇÃO NETRIO, 
A PEDIDO DO 
GRUPO 
SEVERIANO 
RIBEIRO, DONO 
DO PRÉDIO, POR 
NÃO PAGAMENTO 
DE ALUGUEL 
DESDE INÍCIO 
DA PANDEMIA 

FERMES TE FARA 

Estação está recorrendo, Jãa 
ação de despejo foi movida 
em dezembro. 

— Em julho de 2021, tive- 
mosuma reuniãocomo ad- 

ministrador do GSR, Mau- 

ricio Benchimol, que con- 

firmou queoobjetivo da fa- 
miliaera construirum edi- 

ficio no local. Repetimos 

que nossa intenção era fi- 

carno imóvelcexplicamos 
a gigantesco problema 

econômico que pe rder es- 

te cinema rep resenta, pon 

do em risco nossa existên- 

cia. Por e-mail, fizemos 

uma proposta de contrato 
até 2024, com pagamento 
da divida negociada — ex- 

plica Rattes. 

Segundo ela, o GSR disse 
que “não haveria acordo pa- 
ra ficarmos no imóvel”. 

— Em 27 de outubro, pro- 

pus fazermos um acordo de 
pagar o valor devido e voltar 

ao aluguel. Tentariamos aju- 
da da Net, do poder público 
ou nova vaquinha... O admi- 
nistrador disse que levaria a 

propostaao conselho doGSR. 

Dois dias depois, porém, 
veio a decisão judicial para 
esvaziar o imóvel, A partir 

do momento que for notifi- 
cado, o Estação terá 15 dias 
para desocupar o cinema — 

se não, o despejo será execu- 
tado à força. 

Sobrea disputa o GSR en- 

viou uma nota ao GLOBO: 
“O Grupo Severiano Ribei- 
ro, através do seu Diretor de 

Patrimônio, Maurício Ben- 

chimol, informou que deu 
ao Grupo Estação todas as 
chances de quitar seus com- 

promissos, Us valores devi- 
dos de aluguel e IPTU já não 
são pagos desde março de 

2020. O valor do aluguel, 

que já foi anteriormente de- 
terminado via decisão judi- 
cial, não vem sendo pago 

desde então. Entendemos 

que todaa indústria de cine- 
ma foi afetada pela pande- 
mia, inclusive o próprio 

grupo Severiano Ribeiro, 
que teve todos os seus cine- 
mas fechados por cerca de 8 

meses, mas infelizmente à 

situação de inadimplência 
do grupo Estação se tornou 

incontornável”. 

O Estação, por sua vez, 
afirma que já acionou seus 
advoga Os para tentár Pro 

telar a ordem de despejo na 
Justiça e manter as tentati- 
vas de negociar como Gru- 

po Severiano Ribeiro. 

SÍMBOLO DE UM BAIRRO E 
MUITA HISTÓRIA, NA PÁG. 3 
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Convidados 

diversos. 

cnark investe 

em espectros 

opostos "Nosso 

publico va além 

das bolhas; ele 

está na direita é 

= COMAGENTE? 

DhoLSaçÃo 

VAMOS FALAR APENAS 
COM QUEM CONCORDA 

ROLIVAR TORRES 

air ore rua b e or Ths 

or um lado, dificil não se 

já perguntar como Bruno 
Ajub, o Monark, se sente ao 

ver tantas pessoas na inter- 
net fazendo criticas e duvi- 
dando de sua inteligência 

Nos últimos tempos, 0 apre 

sentador do podcast Flow, 

que há três anos entra no ar 
diariamente no Spotify com 
entrevistas de personalida- 

des variadas, vem sendo alvo 
de xingamentos é ironias nas 

redes. Usuários do Twitter 

compartilham trechos de en- 
trevistas (os “Cortes do 

Flow”) em que, na visão de- 
les, 0s convidados pareciam 

destruir de forma didática os 
argumentos de Monark. 

Mas. do outro lado da bolha, 

também acontece o oposto: 
pertis exaltam nas redes os ar- 
gumentosdo podcaster, corro 

borando seus pontos de vista. 

Em geral, defendem radical 
mente princípios libertários 

comoalivre circulação de idei 

as, mesmo que possam acabar, 
como efeito colateral, espa- 
lhando informações falsas. 

Provocando reações exaltadas 

em diferentes espectros da so- 

ciedade, O programa conse- 
guiu alcançar em outubro 2; 

milhões de eependiuçies no 

Spotify e 25 milhões de exihi- 
ções no YouTube. Essa visibihi- 

dade é fruto tanto da divulga- 

cão dos amantes da produç ET] 
quanto dos haters 

= (0) Flow não é uma com 

petição entre mim e o convi 

dado, Euma conversa—dizo 
podcaster de 3l anos. — Seo 

convidado tem um argumen 

tome elhor que o meu, isso po- 
des r positivo. E, se alguém 

vier a conhecer à programa 
pe via um perfil me zo- 

ando, acho positivo também. 
Monark é um dos youtu- 

bers pioneiros do Brasil, fa 

zendo vídeos sobre games 

nos anos 2010. Há tres anos, 

ele eo amigo Igor tiveram a 
ideia de criar algo na linha 
do americano The Joe Ro 

gan Experience, o podcast 
mais popular do mundo. 
também veiculado no 5po- 

tify. Assim como Joe Rogan, 

Monark e Igor (que coapre- 

senta a atração) apostam na 
diversidade de convidados, 

sempre dando espaço a per- 

sonalidades de diferentes 
posicionamentos políticos 

ou sociais. Um dia, podem 

conversar com um icone da 
política de flexibilização de 
armas, como o deputado fe- 

eral Eduardo Bolsonaro 

(PSL-SP). No outro, com 
um simbolo do desarma: 

mento, como o também de 

putado federal Marcelo 

Freixo (PSB-RJ). 

TEMAS SENSÍVEIS 
A troca com o primeiro fi- 
cou famosa depois que 

Monark chamou o presi- 

dente Jair Bolsonaro, pai 
de Eduardo, de “burro”. À 

segunda também virali- 

zou com Freixo rebatendo 

uma comparação entre ar- 
mas e carros feita pelo 

podcastes t (“são duas fer- 

ramentas com capacidade 
letal alta que depende da 

escolha do individuo se ele 

val usar pro bem ou pro 

mal”, disse Monark). De- 

pois, Õ próprio Freix: 

compartilhou um trecho 

da troca no Twitter, elogi- 
ando a capacidade do in- 

Fora das 

calxas. 

O podcast Fiona. 

apresentado 

também por gor 

(aó lado), recebe 

de fre mo 

(no alto) 

Due BlGpro 

acapacdade 

de Mongárk 

para o dialogo 

a Eduardo 

Bolsonaro 

tacama) 

COM 25 MILHÕES DE EXIBIÇÕES NO YOUTUBE E 27 MILHÕES 
DE REPRODUÇÕES NO SPOTIFY EM OUTUBRO, MONARK 
CONDUZ PODCAST QUE FAZ BARULHO E DIVIDE OPINIÕES, 
DEFENDENDO QUE TODA AS VOZES DEVEM SER OUVIDAS 

terlocutor para o diálogo. 

— Uma das essências do 
Flow é conversar com pes- 

soas de diversas tribos, pes- 

soas muito conhecidas em 
geral, e não só numa bolha 

específica — explica Mo- 

nark, defensar da libe ração 

de drogas e usuário assumi- 

do de cannabis, — São pes- 
soas relevantes da nossa so- 

ciedade que têm coisas rele- 

vantes para falar. Por isso 

nosso público vai além das 
bolhas: ele está na direita e 

na esquerda, são pessoas 

mais velhas e mais novas, 
com dinheiro ousem.. 

Contudo, diversidade ir 

restrita também pera criti- 
cas. Programas como The 

Joe Rogan Experie nces € 

Flow são acusados de dai 

palco a personalidades com 

ponto à de Vista Preconçel- 

tuosos ou negacionistas. 

Funcionários do Spotify 
Chegaram a questionar a 
manutenção do podcast de 

Rogan na plataforma, de- 

pois que o americano deu 

espaço a uma convidada 
Com opa nes vistas como 

transfóbicas. O americano 

também já recebeu um con- 
vidado que jurava que o 

massacre na escola Sandy 
Hook, em 2012, onde 20 cri- 

anças de6e 7anos foram as- 
sassinadas, não existiu. 

ESCUTA. NÃOCANCELAMENTO 

No final de outubro, o Flow 

perdeu um de seus princi- 

pais patrocinadores após ob- 

servações de Monark serem 
interpretadas como uma re- 
lativização do racismo. Tudo 

começou quando Jair Bolso- 
naro teve uma de suas lives 

retiradas de Facebook, Ins- 

tagram e YouTube por asso- 

ciar as vacinas da Covid-l9 

ao HIV. O apresentador cri- 

ticou à decisão das platafo: 

mas no Twitter; “E a ação 
que fazocrimeenãoa opini- 

ão”. Num debate com o ad- 

vogado Augusto de Arruda 

Botelho, perguntou: “Ter 
uma opinião racista é cri- 
me”, explicando depois: 

“Vocês fazem questão de su- 

por monte de coisas a partir 
doqueeuescrevo. Deixando 

claro que não estou dizendo 
que acho aprovável tal pen- 
samento”. 

Ao final, o patrocinador 

divulgou nota afirmando 
que a empresa e Flow quase 

foram tragados pela “reali- 

dade tóxica da intolerância 

que, infelizmente, tem se in- 
corporado 20 nosso cotídia- 

no” e reforçando o diálopi 

“Precisamos escutar à outro 

lado, aprender com ele, bus- 
car andar juntos como na- 
ção que aprende e se torna 

melhor comas diferenças. À 
cultura de cancelamento e 

polarização das redessociais 

pode dar lugar a escutar com 

respeito”. Monark já havia 
culpado a “galera cancela- 
dora” pela fu ga do patroci- 

Io. “Minha opinião ainda é 

que liberdade de expressão é 
também permitir que ideias 

preconceituosas sejam ex- 
pressádas até para que pos- 
sam Ser Cor rigidas”, acres 

centou no Twitter. Ao GLO- 

BO, o podcaster reafirma 

sua intenção de trazer tudo 

que é tipo de opinião a seu 
programa, do terraplanista 

ao engenheiro da Nasa. 
— Que tipo de ambiente, 

de diálopo, a gente que: 

construir* Vamos falas ape- 

nas com quem concorda 
com a gente? — diz. — Não 

acredito nessa ideia de que 

temos que conversar só com 
pessoas com um certo pedi- 

prece, um currículo cultural, 

uma chancela... Acredito 

que temos que dar espaço 
paratodas as vozes, dos mais 
inteligentes aÓsS Mais igno- 

rantes, e que cabe ao públi- 

co tomar uma decisão 
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Novos horizontes 

Giovanna Antonelhe Va- 

nessa Glácomo trabalham 

juntas nim projeto para a 

intemet, chamado “Cance- 

ladas”. Elas já têm dez ept- 
sódios prontos, Vanessa é 
quem está escrevendo. Tra- 

ta-se de uma sátira sobre a 

dependência das redes soci- 
aise o que é vendido ali 

UMA ÓTIMA ESTREIA 

PATRÍCIA 
KOG UT todos os dias. 

Com Anna Lita Santiago, Thmmá Rodrigos, 

Gabriea Antunes e Gabriel Menezes Novelal 
baputbegiaho cam be 
postei baeigguLtder sr a a E 

= pa era a ao Sol" cravou 
média de 25 pontos anteon- 
tem em São Paulo, Foi o 

indice mais baixo deuma 
estreia da faixa, posto que 
erade“A lei do amor” (com 
31 em 2016). Ea primeira 

novela das 21h inédita de- 
pois da pandemia. Portan- 
to, esse ibope pode indicar 
novos hábitos de parte do 
público, que pode estar 
assistindo no streaming 
(Globoplay). A conferir. 
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Para a estreia de “Um lugar 

ao Sol novela de Lícia 

Marzo com direção artistica 

de Mauricio Farias. E um Novela 2 
elogio especial para o ator 

Cauã Reymord, que foto rel 

danoite Acritica completa 

está ao lado, 

Coma estrela, as buscas por 

A trama envolvendo gêmeos já foi muito explorada na “Um lugar ao Sol" dispara- 
marcou apenas a chegada de Lícia Manzo à TY. Ruth e Raquel em “Mulheres de areia” sãoumsímbola  ramnoGoogle. Entre as 

faixa mais importante da teledramaturgia eterno dessa dinâmica. Mas isso não é demérito. Ao pesquisas que mais crésce- 

brasileira. A estreia também está em total sintonia | contrário. Significa que a autora escapou dastentaçõesde  ramestão: tonico pereira, 
com uma demanda represada do público, saudoso  criaruma “novela que parece série” e abraçou o “lorena comparato”, “pavel 
das tramas inéditas depois de um longo periodode melodrama. Vale aqui um elogio também para a direção reymond”, “um lugar ao sol 

reprises devido à pandemia. Foi, por isso também, artística de Mauricio Farias. Competente e talentoso, é ele capítulo 1º e“ravium lugar 

uma noite diferente. Dito isso, vamos ao capítulo. conduziuos atores com precisão e se preocupou ao sol" Tonico e Lorena 
Licia já mostrou em trabalhos precedentes que, sobretudo em narrar a história. Não houve digressões fizeram participações espe- 

além de dona de um ótimo texto, cria personagens exibicionistas ou efeitos visuais inúteis para a narrativa. ciais no inicio da trama e 

ançada anteontem, "Um lugar ac Sol” não 

multidimensionais. Ela fez issoem "A vida da Cauã brilhou e muito no capítulo feito para ele. foram elogiados. 
gente” cem “Sete vidas . Escapa às reduções Delineou os gêmeos nos detalhes, mas desviou dos 

Para aquele filtra estranho maniqueistas e inventa figuras cheias de esquemas óbvios. Usou, sitn, técnica porque ele é um ato! Coragem 
usado no primeiro capítulo qualidades, mas com eventuais defeitos morais. É equipado, que estudou. Porém, acima de tudo, atribuiu 

de* Um lugar ao Sol".O efeito como acontece na vida real. Tanta verdade tem um — emoçãoa todas as suas cenas. Renato e Christian são A tala de Lilian Ribeiro an- 
azulado incomodou 

Verdade que a novelanão é 

escura, como mantas outras 

elsso foi bom. Mas o 

resultado ficou artificial 

diferentes, mas isso não fica evidente através de contrastes teontem no “Em pauta” da 
simples. Cauã foi muito mais fundo e achou também os CloboNews repercutiu 

pontos comuns dos dois, como o sofrimento. Palmas para muitona internet. À jorna- 
ele Também se destacaram Andréia Horta (Lara), uma lista disse que foi diagnosti- 
profissional que já chegou à televisão impressionandoem — cadacom câncerde mama 

2008, em “Alice”, na HBO. Ana no mês passado e que já 
Beatriz Nogueira (Elenice) toi claro, começou a quimioterapia. 
uma escalação infalível. EJuan Paiva | Porissoaparacerá no video 
(Ravi) garantiu ótimos momentos. usando um lenço. 

Finalmente foram huxuosas as 

efeito certeiro: o público se identifica. Essa 
habilidade dela ficou, mais uma vez, muito 

evidente na construção dos gêmeos Christian e 
Renato (Cauã Reymond). 
Ainda bebês, os garotos foram separados, em 

Goiás. À mãe morreu no parto eo pai. pa upérrimo, 

entregou um deles à um casal ricodo Rio, O outro  Aautora 
acabou num abrigo, Renato teve todos os escapou das 
confortos. Superprotegido e mimado, evoluiu para tentações de 
um adulto sem ambição, um playboy típico. Já Erro Dá Ê criar uma E ie 
Christian, inteligente e interessado em literatura, participações de Lorena Comparato No Globoplay novela que CR a Era 
mas sem recursos para estudar, cresceu no érie! ( Elenice), Tonico Pereira (o 
orfanato. Em outra cronologia, ambos prestam o paroca Serro. professor ), Inez Vianna (Avany), “Verdades secretas” 2 divi- 
vestibular e não passam. Renato, por absoluto Abraçou o Márcia Vitoe Gary (Ernanije Luanda - deopiniões, mas bateu a 
desinteresse. Christian, por faltadetempoparase melodrama e Amaral (Ravi criança). marca de 15,870 milhares 
preparar: ele é caixa mum armazém em Goiânia. isso é mérito Bem-vinda, “Um lugar ao Sol”. de horas consumidas. 

Maria do mundo Escritor prisioneiro 

No ar em "Verdades secretas” 

2,aatriz portuguesa Maria de 
Medeiros participa hoje do 

“Conversa com Bial". Na 

entrevista feita ren rotamente, 

ela falou sobre como 
conheceu Quentin Tarantino, 

que depois veio a convidá-la 

para participar do clássico 
“Pulp fiction” (1994) 

Autora de “Cara e coragem”, 

Claudia Souto adaptou para 
oteatro"Misery”, de 

Stephen King. E uma parce- 

ria dela com Wendell Ben- 
delack, que foi seu colabo- 
rador em “Pega pepa cestá 

na equipe de“ Nos tempos 

do Imperador. O livro tam- 
bém virou filme. 

CONTINUAÇÃO DA CAPA 

ESPAÇO ABRIGA DIFERENTES 
CINEMAS DESDE 1944 

Filas na —Mas existe uma torcida e outras obras eróticas. Em À notícia do possivel fecha- 

mento do Estação Net memória. paraocinemade rua perma- 1987, houve uma tentativa de 
Rio mobilizou cinéfilos e Público no necer, Ágora que temos recriarolocal comoum centro 
moradores do bairro, Carla saguão lotado | umaretomada de novos res- cultural, batizando-o de Cult 
Knoplech, diretora da Agên- durante uma taurantes, lojas, perderesse (“Central Urbana Libertária 
cia Forrest e idealizadora do dasediçõesco cinema seria um golpe no  Transfuturista”) e entregando 
projeto“Levanta, Botafogo!” Festa dofia coração do bairro. sua programação à produtora 

uma página criada no Face- Maria Juçã (hoje aciministra- 
book durante a pandemia pa- CENTRO CULTURAL dora do Circo Voador ), mas o 
radivulgare incentivar negó- O imável do Estação Net Rio, projeto não durou muito, 
cios e projetos da região, co- localizado na Rua Voluntários Até que, em 1995, o GSR 

mentou a decisão, da Pátria 35, em Botafopo, fun alugou o prédio para o Esta- 
— Seria uma perda enor- ciona como cinema desde ção, quereabriuassalas parao 

me para o bairro, aquela re- 1944, quando foi inaugurados público em 27 de outubro de 

gião tem uma alma de cine- 

mamuito forte, pessoas Ha- 
nando pelo bairro por conta 
do Net Rio. Antesdo cinema 

a pessoa vai na Travessa, ló 

um livro, parar nos barzi- 
nhos, vai num café... — dis- 

se Carol, reforçando que 

CRIADORA DO PROJETO LEVANTA, BOTAFOGO, QUE TEVE 
INÍCIO DURANTE A PANDEMIA PARA INCENTIVAR NEGÓCIOS 

Cinema Star pelo antigo Cir- 

cuito Vital Ramos de Castra. 
Poucos anos depois, ele foi ad- 
quirido pelo Grupo Severiano 

Ribeiro e passou a se chamar 

Cinema Botafogo. Aos poucos 
foi ganhando um caráter mais 

popular, sobretudo no início 

1996, um domingo, como Es- 

paço Unibanco. Mais recen- 
temente, em 2014, um novo 
patrocinador entrou no megó- 

cio e foram realizadas obras 

que transformaram as três an- 
tigas salas em um complexo 

com cinco, à configuração 

no Ribeiro quesstasomne. NA REGIÃO, LAMENTA O POSSÍVEL FECHAMENTO DO LUGAR, eim te E ai 1 
ceher- há muito tem po”, QUE NOS ANOS 1980 EXIBIA FILMES DE KUNG-FU E FITAS ERÓTI CAS de kung-fu, pormochanchadas e Luce Oliveira) 
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MUNICIPAL: FALTA DE SEGURANÇA É EQUIPE 
enos de um mês após a 

M sua reabertura, o Thea- 

tro Municipal é alvo de de- 
núncias de funcionários. Dx- 

clarações atribuidas a fontes 
do coro, do balé e da orquestra 
deespaço listaram queixas so- 

bre as condições técnicas do 
teatro, que reabriu as portas 
após ficar quase dois anos fe- 
chado por conta da pande- 

mia, em uma report 1 
blicada na Folha de 8 Pano 
ontem. Problemas de limpe- 

za nos bastidores, segurança 

no palco, falta de pessoal fo- 
ram confirmados por fontes 
ouvidas peloGLOBO, 

O atual piso do palco expõe 

as bailarinos a riscos de lesão e 

acidentes. Em 2019, durante a 

gestão do presidente Aldo 

Mussi, uma soma de US$ 68 
mil dólares foi arrecadada para 
a compra de um amortecedor 
que possibilitaria coreografias 

mais seguras. Só que o piso 
nunca foi trocado enão se sabe 
o destino do dinheiro, A atual 

presidente, Clara Paulino, 

contou ao GLOBO que desco- 
nheciaa informação até serma- 
na passada e que ainda está 
tentando localizar o dinheiro. 
— Estamos apurando — 

disse Paulino, que assumiu a 
presidência em fevereiro de 
2021. — Ouvi diterentes 
versões, uma de que ele foi 
destinado a outras despesas e 
outra de que ele nunca che- 
sou a ser utilizado. 

Paulino, porém, nega ou- 
tros problemas técnicos, co- 
mo cheiro de rato no ar-con- 

dicionado e falta de papel hi- 
giênico e de limpeza nos ba- 

nheiros dos camarins. 
—C) Theatro estiem condi- 

ções de limpeza —diz ela. — 
Havia um passivo gigante pa- 
rasanear e está sendo feita. O 

ar foi reformado e temos uma 

nova empresa de limpeza. 
Qualquer pessoa pode vir ao 
fealto é Ver CL não está Sujo. 

Nos bastidores, também se 
comenta a falta de novos edi- 
tais, mesmo com o Estado 

abrindo concurso. À orquestra 

está depauperada. Para se ter 
uma ideia, só há duas violas 

ande deveriahaver seis. A falta 

cos para o corpo de balé, po- 
rém, é O que mais preocupa. 

— Se as pessoas não toima- 

rem uma atitude, o balé no 
Municipal vai deixar de exis- 
tir— lamenta André Heller 
Lopes, que deixou a direção 

artística do pão em 
agosto de 2020, e confirmãas 
limitações estruturais do Mu- 

nicipal. — Receio que, ao me 

nos no passado, tentativas de 

solucionar problemas de uma 

forma improvisada acabem 
resultando em um acidente 

mais sério no futuro. 

Paulino afirma que solici- 
tou vagas para o governo em 
outubro: 

— À solicitação foi devolvi- 
da para que demonstrásse- 
mos qual seria o impacto fi- 

nanceiro neste momento. Es- 
ta requisição está na assesso- 
ria de planejamento do teatro 

e será respondidaem breve. 

Horóscopo Cláudia 
ÁRIES (21/34 20/4) temente foge Mudahinta imputaco 

p Sposa pitas Leo Magurde dare 

Detbear- Sé apud so que você se mieresta mbetéctu- 

almente é o quê irá lhe trazes à sensação de bem-estar É 
tempo de imeesbr nós estudos, conhocendo mus sobre da 

desuntos que vêm lhe encantando 

e 

TOURO (ou 4 20/5) ementa bra Meduleiada: Foo agro 
que plot go À ncerpaão aperto Virar 

Sempre que degizamos determinadas situações 

scabamos criando cxpectatias que podem não condes cam a 
sentado. E tempo do vmar no fuso dos acontecimentos 

umpesmento obpeando o pmesssa 

Sipencam giemmentar. Sagetanio Bege ta: Sarciso k' y 
CEM] Aoencararmos de lente os lantasmas que halstam 

nossas almas percebemos que eles na realidade não passavam 
de sentimentos mal resoluidos, pedindo por atenção É tempo de 
(uvas luz ató as suas sombras 

GÊMEOS (21/54 20,6) temente: de Medatitaao: surnai 

JOGOS 

LOGODESÁFIO 

POR SÔNIA PERDIGÃO 

Lisboa 
CÂNCER (21/6 a 22/7) trt ta tata teia 

ema] Tão importante quam netteti é bos fá mo que fo det: 

LIBRA (23/5 A 22/10jtiee ante: de Madaliasde isguisias 

Mipea semp rim bruta Begaite Et 

Você so percelse sempré em meo a várias possibii: 

do Dé o próximo passo de forma assertiva é determinada, deisan- dades Agora porém passa a deslretar de um ciclo em que se 

do de lado a insegurança que compromete os resultados É tempo sente mais firme é seguro em relação às suas escolhas. É 

de autoconfiança. 

LEÃO (23/77 222/78) ementa: Fogo. Matiaiidades Fo, Sarre 
amp pets dese Gogeta ol 

Aprovelioo dia para encontrar formas die aliar O Se 
trabalho, imepstindo tanto nos processos produlivos quanto sos 

resurtados É tompo do mpensar puas héenicas e forramentas 

para gumentar o semcomabos 

VIRGEM (2/8 à 22,4) perene foro Masisiiado: vuirai 

Gegou complemertar Perees Ripeobe Meroine. 
Hope do dia de retomar a Conesdo Com às s0 25 malas 

E snanções & Eaoo não as Lenha apróvede o momento para 

mdantilicar dique verm he despertando o seu interesse Ê tempo 

Ce se sent estimulado. 

Foram encontradas 21 palavras: 13 de 5 levas, 7 de 6 letras, | de T iotras, 

mio da palavra original, Com a soguência de letras lÀ foram 

enconizadas dO palavras, 

Instruções: Esto joga tom os seguntes objotivos À Enconirar à palinra 
original utilizando todas as letris contidas apenas nó quadro maior 2 

Com estãs mesmas lutras formãs O maior número possivel de palavras 

de E letras ou mais 3 Achar cuiras palzeras (de 4 intros Du mas) com 

à audio da seguéncia da jetras do quadro mence As letras só poderão 

ser usadas uma ver em cota palavra, Não valem verbos, pras & 

nomes próprios. 

| ENUDÇOS “ERPES “PAPAL “DER! EHDO LI ESA “ERPAI “DaLIES “ESA 
EE o y] SEMAp ap Eugnhas E 0)" CSOMIQTAR À SPISpa | opqos “Osoapo 'EsDApo Ofapou Croqaau *cs0jp 

“DUISPap (quo “OP(DS “SHPOS “UMAS UMLISM *GPgOU “OPADAU "GJONLU "SONSUL “CHPRUU CS "OSOPA CCF] copânios 

Caetano (7): lançou | Variante do SARS- 
Sufizo au- | O álbum |L mais transmis- 
|mentativo | “Meu 

E 

DTL IT H 

6 oglobo.com.br/cultura 

tempo da dar passos fedu indos. 

| ESCORPIÃO (23/10 A 21/1)tses ento: águas Mosisiidade: Fim 
pro qomphesenar faro Ampertes Fhotho 

é) A tzse d favorável para pór em palavras 08 sous sent= 

mentos abrindo à coração com segurança e solucenando as 
questões de ordem afetisa É tempo de possdr tar o entencimen- 

to mas suas relações, 

SAGITÁRIO (22/01 A 21/12 pesemeste: Fogo tdo dadietaçie Vurdet 8 
4 “ ag Poco e eee: Gomide a 

Po) Você quer entender por completo o que mão pode ser 
expirado com palavras e justamente por 550 é necessârio seguir 
netrindo a sua espintualdade. É tempo de iprar consciência às 
quéstdes sulvelivas 

QUADRINHOS 
MACAMUDO inen 

FARECE QuE ESTOU 

NADA COM COISA ALGUMA usa Amin 

O CORPO É PORTO andré iztmes 

Fa CAPRICÓRNIO (ERP À 20/01) Ciemesta Den Mipdididada: 
dsguddvos Signs cus pleretio Career Reperho Setarro 

ud Ur imor está no ar pára você, é tel onerpa deve ser 

direcionada tiro pára quem está do seu [ado quanto pura sa 

mesmo. Afinal, é nos amando quê aprendermos cómo quersimos 

ser amados. É tempo de afelbeiado. 

AQUÁRIO (2171 4 153/2) femea: he Mesianiiado: Stoa, Sigra 
eemqpemerigr iodo Gegeria rare 

; O seu poder do argurmontação favorece bons antandi- 
mentos mesmo ckante do opiefes contrárias a rorpamos O) 

importante é tor lolerânea o cespato palo outro E tempo da 
(meepStir nas negóciações 

orbita Mega. Regra Parra 

É) A ponderação lavorece hoje ds suas relações opte 
então porsetlstir com calma antes de se comurnes, celecoranda 

atentamente suzs paiavras. É tampo de lsamsmtir mensagens 
Com clareza é cbodncia 

PEIXES (20/27 4 20/3) memeste Água Weiai doce: Nhutroet Skye 

Suud= > | 
= rruuus j 
F o 

BICHINHOS DE JARDIM 

PRA CURAR À TRISTEZA 
VOCE PRECISA ACESSAR 

Clara Gomos 

UMA MALMÓRIA, UMA 
PRRa, im dum E 

URBANO, O APOSENTADO à Silvério 

ar Era COISA LÁ EM 

COM CERTEZA 
TEA ALGUMA 

TZ E é 

Editora: Catraca Contar: (gabéogicto cem be Editora adjunta: Vmyal en (março mulenidogiabo com br) Edbitor assistente Touro Rodnigues (rodrigues Dog cho com be! Elagramaçãe: Custavo Amura (gdamaratPedgicdaçom br e lacouelne Dono 
Cacqueiagioto com br) Telelones: Radiação 7524-5703 Publicidade 7534-4310 pubbcidadeDoglabo com be Correspondência: Rua Marquês de Pombal2S 4º aves, CEP DO T20-240 
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LUIZ FERNANDO VIANNA 
Enmpuerti! prasto (EP GATO 

uando programou "Meu 
caro Chico — Depoi- 

mentos” para sair em cuto- 

bro deste ano, Augusto Lins 

Soares não tinha a informa- 

ção de que Chico Buarque 

lançaria no mesma mês 

“Anos de chumbo e outros 
contos”. Um dos contos é 

“Para Clarice Lispector. 

com candura”. No volume 

organizado pelo arquiteto e 
designer pernambucano es 
tãamotivação do título. Tra- 

ta-se de um bilhete da escri- 

tora para o compositor, en- 
tão com 27 anos: “Você tem 

à Coisa mais preciosa que 
existe: é candura, 
A coincidência é um dos 

atrativos do livro que reúme 

60 textos sobre o artista. Há 

crômicas, ensalos, poemas € 

até posts de redes sociais. O 

objetivo da compilação não 

é ampliar a fortuna crítica 
sobre aobradeChico, 

— Minha intenção foi tra- 

zer um olhar diferente, com 

depoimentos de figuras de 
várias gerações sobreum ar 

tista tão importante — afir- 

ma Augusto. — Eu queria 

PARA CHICO 
BUARQUE, 
COM CANDURA 

que fossem vozes múltiplas. 

São pessoas de diversas áre- 

as: música, psicanálise, lite- 
ratura e outras. 

Ele não quis hierarqui- 

zaros textos. Para facilitar 

a vida do leitor, segundo 
diz, organizou os capítu- 
los seguindo a ordem alla- 

bética: da ensaísta Adelia 
Bezerra de Menezes ao 

historiador da música Zu 

za Homem de Mello, que 

morreu em 2020. 

Se a ordem fosse cronohó- 

gica, começaria em 1966, 

com uma crônica de Carlos 

Drummond de Andrade pa- 
rao Correio da Manhã, na 

ualopoetaexaltava"A ban- 

da” E viria até esté ano, com 
textos preparados especial- 

mente para o livro, como os 
da cantora Carminho e do 

cantor Criolo. 
“Meu caro Chico” é um 

desdobramento de" Revela- 

te, Chico — Uma fotobio- 
grafia”, lançada por Augusto 
em 2018. Ele encomendou 

depoimentos para o volu- 

me, mas não haveria espaço 

para todos. Preferiu não 

usá-los e aproveitá-los em 

outro trabalho. São os casos, 

por exemplo, das de Maria 

Bethânia e Miúcha, ambos 

de 2017. O da irmã de Chico 
Ê Es pecialmente signific ati- 

vo, já que ela morreria no 
ano seguinte. 
—Elademorou aentregar, 

porque queria falar de algo 

que ainda não tivesse conta- 

do. E fez um texto lindo so- 
bre como nasceu “Mani- 
nha”, que Chico fez para ela 

[em 1977]|— conta Augusto. 

SOBRE OFILHO 
A familia se [az presente em 

outro capítulo, o que traz 

um textodo historiador Sér- 
gio Buarque de Holanda, pai 

do compositor, em 196/. 

“Têm surgido boatos por aí, 
de que eu componho as miú- 

sicas para ele. Mas, meu 

Deus. quem sou eu para ter 

tanto talento? Se eu soubes- 
se ESCrever músicas como 

ele, há muito tempo não se- 

ria eu mesmo, mas Chico 

Buarque de Hollanda”, diz 
um trecho. 

Mais um capítulo curiosoé à 

da carta-poema enviada pelo 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva em 1999 e que ainda 

não tinha sido publicada. 

MEU CARO 
AMIGO 

> Crônica de Rubem Braga, 

1966: "Até assusta ver um 

rapaz tão novo fazendo as 
coisas tão boas etão certas 

Quea glória, que lhe vem tão 

facil, não o atrapalhe” 

> Bilhete de Clarice 

Lispector, 1971: Você sabe 

quendo me seria dificil 

convidar o que se chama de 

personalidades para à minha 

casa. Mas não foipor você se! 

uma personalidade que 

chamei. Corvidei você 

porque, além de você ser 

altamente postável, você tem 

acoisa mais preciosaque 

extste: carwlura” 

> Texto de Caca Diegues 
paraolivro, 2077:º Eleestá 

acima do tempo e em certas 

circunstâncias, acima do 
próprio Brasil. Como artista, 

deve ser reverendiado é tão 

amado quanto merece ser, 

sendo alguém tão integro e 

humano É uma graça do 

destino ser Seu 

contemporâneo.” 

TEXTO DO PAI, POST DE CAETANO, DEPOIMENTO 
DE MIUCHA, CARTA DE LULA: EM NOVO LIVRO DEDICADO 
AO ARTISTA, DESIGNER PERNAMBUCANO AUGUSTO 
LINS SOARES REÚNE 60 CRÔNICAS, ENSAIOS, 
POEMAS E COMENTÁRIOS EM REDES SOCIAIS 
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Caetano Veloso está pre- 

sente com um post publi- 

cado em 2018 sobreo show 
“Caravanas. Entre os de- 

mais autores que integram 
à compilaçã gestão José Sa- 

ramago, Luis Fernando Ve- 

rissimo, Vaca Diegues, Ru- 

bem Braga, Tom Jobim, Vi- 

picius de Moraes, Maria 
Rita Kehl, Glauber Rocha e 
Torquato Neto. 

A procura de Augusto pela 

editora Francisco Álves tem 
umaexplicação: o primeiro 
livro assinado por Chico 

sutu em 1966 pela mesma 

editora. Chamou-se “A ban- 
da — Manuscritos de Chico 

Buarque de Hollanda” e ti- 

nha, além de letras de can- 
ções, o conto “Ulisses”, 

Diretor de arte de várias 

revistas, Augusto largou à 

imprensa para se dedicar, 
principalmente, a livros de 

lotografias. Também em 

2021, lançou “Thereza Eu- 
gênia — Portraits 1970- 

1980", com o trabalho da fo- 

tógr ata que retratou muitos 

artistas, entre eles Chico, 
Caetano e Bethânia, E pre- 

para para 2022 uma fotobi- 

ografia de Sônia Braga. 

Cantando 

coisas de âmor. 

Chico Buargue 

no lançamento 

de “Abanda" em 

166, na Livraria 

Francisco À ves: 

crónica de 

Drummond 

exatos ivro 

naépoca 
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rezado Ricardo Kotscho, 

Escrevi recentemente sobre o hábito de ler 
jornais antigos, disponíveis gratuitamente no 

arquivo digital da Biblioteca Nacional. Disse 

que lia para tentar entender se o Brasil nunca 

havia dado certo, ou quando toi que começou 
a dar errado. E que eu percebia rupturas e 
avanços, e também a continuidadede algo en- 

démico e muito ruim, Você respondeu na sua 

cotuna do VOL, e como bam repórter corrigiu 
a imprecisão, definindo “algo endêmico” co- 
mo a nossa imensa desigualdade social. 

Respondo a VOCÊ por acqui, mas antes quero 

dizer que por muitos anos você foi para mim 
um livrinho azul, dos primeiros que li na fa- 

culdade, chamado "A prática da reportagem”. 

SILVIO ESSINGER 
lins sainges Fogleia co ds 

os 25 anos, a cantora Pris- 
Â cilla Alcantara é daquelas 

estrelas que brilham ao desa- 

fiar as expectativas. Filha de 

músicos líderes de louvor e 
ex-apresentadora infantil no 

SBT (do programa “Bam dia 
&cia ), ela se consagrou co- 
mo grande nome da música 
gospelque atrai maisouvintes 

acada ano no pais. Mas, desde 

oia 19, tudo mudou: fantasi- 
ada de Unicómio, Alcantara 

fol a vencedora do “The 

masked singer Brasil” da Glo- 
ba. E, três dias depois, lançou 
o seu primeiro álbum de tran- 

sição para o pop secular, “Vo- 

cê aprendeu a amar?” com 
canções que compós e produ- 
ziu com Lucas Silveira (da 
banda de rock Fresno) ao lon- 

go da pandemia, que passou 
emcasa com às pais airmãea 

cachorra, a golden retriever 

Menina. 
— Vou lançar músicas até 

não aguentar mais e construir 

um relacionamento com o 

público do pop, quero entrar 
nos grandes festivais de músi- 

ca — diz a cantora, muito elo- 

giada por artistas como o rap- 
per Emicida, com quem ain- 
da vai lançar a música que dá 

título ao álbum (“ele tem me 

dado muitos conselhos” « diz). 

O quanto das suas ideias você 

traz da formação evangélica e 
dos tempos no gospel? 
A fé não é só uma parcela da 

minha experiência, é o centro 
da minha vida. Tudo que eu 
entrego às pessoas vem dela, 

Você tem mais de seis milhões 

deseguidores no Instagram, 
O quanto o fato de poder estar 

no programa sem as pessoas 
saberem que era você foi um 
estimulo para participar? 
Relutei muito em entrar 

num reality show, já fui con- 
vidada para vários, mas, 
quando me contaram a pro- 
posta, que nada além da voz 

seria levado em considera- 
ção, falei: é desse tipo de re- 
ality que gostaria de partici- 

par! Não depende da minha 

imagem ou do branding 
Priscilla Alcantara. 

Quando você lançoua música 

“Boyzinho”, um trend'topic do 
Twitter foi "Quem é onamorado 

de Priscilla Alcantara?" 
Fiz uma brincadeira, por- 
que sou reservada na vida 

pessoal. Ela é uma incógnita 

para as pessoas, nunca falo 
sobre isso, Ja tenho tanto da 
minha vida exposto que 

MARTHA 
BATALHA 
asguador a de rnofiogiaia Dúm fu 

CASA 
GRANDE 
E FAVELA 

Até hoje, vejo seu nome e penso: Olha ali! O 
livro azul! E gue boasurpresa, poder interagir 

com esse livro. 
Creio que a desigualdade é a consequência. 

Às causas, ou o algo endêmico a que me refi- 

ro, são patriarcado, escravidão, latifúndio, 

monocultara, o poder da lgreja, o fatalismo 
da religião, coronelismo, caudilhismo e po- 

pulismo, a subserviência econômica e cultu- 

ral, o complexo de inferioridade, a baixa au- 
toestima do brasileiro, burocracia, ineficiên- 
cia, corrupção, sonegação, clientelismo, ne- 

potismo, misoginia, racismo, pilhagens, a ig- 

norância como projeto político, o preconcei- 
to secular ao trabalho manual, falta de senso 

decomunidade, destruição da memória, apa- 

relhamento do Estado, desconexão entre 

eleitores e eleitos. 
O que preocupa é constatar que esses pro- 

blemas, de formação, estão no cerne das no- 

ticias dos jornais de 70 anos atrás, de jornais 
de 50, 30 e 20 anos atrás, no cerne nas noti- 
cias daedição de hoje. Preocupa saber que o 
Brasil se mantém sobre estruturas arcaicas. 
O pais parece funcionar sobrea basede uma 
Casa Grande cercada por mato alto e já em 
escombros, com reboco aparente, janelas 
quebradas e muito cupim, mas ainda sim 
Casa Grande, imponente na solidão de um 

descampado e carregada de histórias trági- 

cas asrelaçõesde podere perversõesse per- 
petuando e sendo transmitidas por hierar- 
quia, do senhor, da sinhazinha, do menino, 

para o moleque, à mucama, à escravo. 
É de ande viemos, 

A LUTA PELA e parte do que so- 
DEMOCRACIA mos. Livrar-se da 
É Pr base é um processo, 
c CONTIN UA, incerto e não linear. 

EXAUSTIVA E Hã momentos em 

ei LHENTA. que destruímos par- 
UM PROCESSO, te do casarão mons- 

trengo (com inclu- QUE TEM QUE IR BOL 

ALÉM DO BATER DE dio lustiça ted 
| ção, trabalho, ho- 

PANELAS, E TENHO — nostidade, lideran- 
À IMPRESSÃO ça, senso de comu- 
DE QUE ESTA INDO | nidade), e abrimos 

ENTREVISTA PRISCILLA ALCANTARA, ' 

"VOU LANÇAR 
MÚSICAS 
ATÉ NÃO 
AGUENTAR 
MAIS 

Er Car TB À Liar 

7) 

ey 

quarta-hira DO Mi.Z02 

espaço para o novo. À gente faz um puxadi- 

nho, coloca a laje, vai fazendo pouco à pou- 
co-com o que tem e do jeito que dá, e agora 
me vem à mente essa outra imagem para o 

Brasil, a de um país com crescimento desor- 

denadocomo o das favelas, mas ainda assim 
crescimento, e genuíno. Em outros mo- 
mentos, parece impossível demover essa 
casa assombrada de nosso destino, livrar-se 
das grossas paredes, dos alicerces sólidos, 

das histórias tristes. 

Vivenciei os anos Tr a E posso dizer 

que a luta pela democracia, tânto nos Esta- 
dos Unidos quanto no Brasil, é continua, 

cansativa e barulhenta. O que me fez mais 

atenta à política americana foi a ameaça à 
democrácia, à natureza e às pessoas, e creio 

que o mesmo está se passando no Brasil. O 

brasileiro está aprendendo a se politizar de 
modo doloroso (pela consequência em te 

votado num candidato sem projeto de go- 
verno, pelas mortes, e papi Éum pro- 
cesso, que tem que ir além do bater de pane- 
las, e tenho a impressão de que está indo, O 

Brasil está barulhento e raivoso. Há milha- 

res, milhões de vozes. E exaustivo, mas essa 
bagunça é também saudável e bonita, e mui- 

tomelhor do que o silêncio opressor de uma 

casa grande alijada do mundo. 
Que eu, e você, Kotscho (Livro!), possa- 

mos mM dia voltar a sentir orgulho do Brasil 

que deu certo. 

A fé não é só 

uma parcela 

daminha 

experiência, 

éocentro 

ca minha vida. 

Tudo que eu 

entrego às 

pessoas 

vem dela 

espelho e ele mostrou as ver- 
dades que a pente evita enxer- 

gar. As Vezes, à primeira rea- 

ção é chamar o espelho de ini- 
migo só porque ele está sendo 
sincero. Foi uma huz. 

Vocêescreveu todas as 
letras? 

Em algumas músicas, tive aju- 

da do Lucas porque eu não es- 
tava habituada a compor para 
à pop. Descobri que podia evo- 

luir nas canções, fazer com 
que elas fossem mais... corre- 
tas. Eu mandava as composi- 
ções e ele me devolvia com 

feedbacks muito bons. O Lu- 
cas me ensinou a fazer aqueles 
refrãos-chiclete, que são cur- 

tos é que têm sempre uma fra- 

se musical que vai ficar na ca- 
beça. Eme mostrou coma usar 
palavras-chave, essas que con- 

versam mais como diaadia da 

| galera. Ojeito que euescrevo é 
mais poético do que literal. 

guardo o máximo que posso 
paramim. Quis brincar com 
a curiosidade das pessoas, 

aquela postagem foi só eu e 

meu maquiador, tirando 

uma foto promocional 

Em “Correntes” você canta 

“querem me destruir / podem 
até tentar / sugiro que 

juntem-se a mim / pois não 

vão me parar” Forte, não? 
E... mais afiado. Nunca es- 
crevi de uma forma tão 

aberta sobre esses senti- 

mentos, Esse posiciona- 

mento, digamos, mais jus- 

ticeiro. Sempre tui maisdo- 

ce nas composições e desta 

vez quis ser mais direta, 
sem fazer curvas, sem fla- 

rear. Quis escrever sobre o 

sentimento bruto, como 

ele é. A liberdade artistica 
me dá espaço para isso, é 

uma oportunidade de as 

pessoas me verem escre- 

vendo de uma outra forma. 

VENCEDORA DO 'MASKED SINGER: 
ARTISTA CONSAGRADA NA MÚSICA 
GOSPEL FAZ EM NOVO DISCO 
TRANSIÇÃO PARA O POP, COM 
ELOGIOS DE EMICIDA E PARCERIAS 
COM O ROQUEIRO LUCAS SILVEIRA 

Como diz a letra de 
“Correntes” já bateu de frente 
parase manter coerente? 

Bati de frente não com pesso- 

as. mas com ideias, no senti- 

do de resistir naquilo em que 
acredito, independentemen- 
te das expectativas que se 

tem sobre mim. Evito levar 
para q lado pessoal, porque 

desgasta muito. 

E quando canta “chamei o 

espelho de inimigo / só 
porque ele foisincero 

comigo” (em "Tem dias”), isso 
vemua experiência, 
observação ou imaginação? 

Essa velo de uma experiência 

na pandemia, que foi difícil 
não só para mim, mas para to- 

do mundo, principalmente ao 

lidar com questões de saúde 
mental. Foi o momento em 
que realmente eu olhei para o 

À quem nega 

oreal Cantora Quantas tatuagens você tem? 
diz que na Ixi, tenho que parar para 

pandemia, contar, mas acho que já pas- 

espelho sou de 15. Nem tenho mui- 

mostrou as tas, é que elas são bem gran- 
verdades que as 

pessãas evitam 

enxerpar O que 

gia transformou 

em música: “As 

vezes, à primera 

reação é chamar 

Despehoda 

HUM po SO 

porque sie esta 

sendo sncero” 

des e fica muito visivel. 

Numa delas se lê “you make a 

fool of death with your beauty” 

(“você faz a morte de bobo com 
sua beleza", em tradução livre). É 
umverso de “Hunger de 
Florence + The Machine... 

Sim, eu amo essá música! 

Quando ouvi pela primeira 
vez e prestei atenção nessa fra- 
se, comecei a chorar, porque 

era o que eu Lalaria para Jesus 

se estivesse na lrente d Ele. 
Não sei qual foi a inspiração da 
Florence na hora de compor, 

mas me vi podendo recitar ela 
paraa pessoa que eumaisamo, 
E então a tatuei nob FAÇO, 
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escritóra, dertermos É 
cassdelsranmeirasUsergios 
abre com br Tea PRST-BDaa 

FU LbATES Devi BG 

ES er ro camera 

cabana Ipero porto d 
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agiada rua irafquia, dem 
pia [002ma3) alta, a/andas, 
saido, lnunho, E Em 
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ES dãiza Devisdas 

2 Quartos 

RAEERAA RSA DE ED pd 
mificãs, 184m2, Sadiai 
Miami ona valia, nn ig 

quartos, cole, cosinho car 
mésios, CopordEncias com- 
patas, Jeagaa mbcrihoré. va 

e peeçtocaçtro cum ar cERRO 
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á ca o Pl me om epa miga 

br teleTra 
di aim SE 

3 Quartos 

ÉS elis 
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| TáRdo (ILLTTÊ] ZRdredidas, 
Chao nba 2 vai 5 

| abraco br CuESO Ta l- 
ATAC dos Soil PP 

tur dupõsa, vivia Logoa, 

| Mriso o  emlãa, virada, 
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pandimcia, 2 Emi 

da, Pórtssia 

| (Jalesy, escritório, lincaá, 
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Re reed g es ra grm 
3 Cio Tela: 2202-Diy 
GELS-LADO Scvpágia 

Vila Erabol 

2 Quartos 

Ea DOU MMDOS CANTAMOS, 
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* Para conhecer a política de public 
cação de anúncios, favor consultar 

ans intogiobo com.br 

Horários de Fechamento: 
Prazos para publicação na edição 

do dia soguinta 

Para ansiireçioes ras ligas che clcamárgo o 
eegunda, & prazo é sorta-feira, ato o 20h. 

dada dos anúncios veiculados, tam- 
pouco pólo cumprimento dos nquisi- 

tos legais porventura exigidos no con- 

tado dos mesmos, sequer por even- 

tunis prejuízos deles decorrentes. O 
conteúdo dos amúncioca é de inteira 
responsabilidade do anunciante. 
Pussoas físicas o jurídicas de má-fé 
podem utilizar um voeloulo de comuni- 

cação para fraudar é ludibriar os 

leitores, ou induzilos em emo. À fim 
de evitar prejuizos, recomendamos: 
* Pntoa do solicitar um empréstimo ou 

efetuar uma transação comercial, Wari- 

lique a idoneidade de quem está 
negociando, pedindo documentos que 
identifiquem o fornecedor. 
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* Procure documentar a transação 
commercial, alravés de contrato com 
firma reconhecida, 

* No contrato devem conter a laxa da 

juros e a forma de pagamento. 

* Procure fazer qualquer tipo de 
lransação comercial apanas 
pessdcalmanto. 

* Fomaça seus dados pessoais, por 
fax e/ou telefone, apenas para empre- 
sas conhecidamenta idôneas. 

* Evite receber documentos via fax. 

* Não adiante nenhum valor (Ex. 

depósito em conta dorréênta, vales- 

posts etc.) 
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