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DETENTOS SÃO MANTIDOS SENTADOS NUS EM PÁTIO DE PRESÍDIO DE MINAS GERAIS 
Homens enfileirados sem roupas em prisão de Formiga, região centro-oeste do estado; cena teria ocorrido no último dia 22 após reivindicações de melhorias nas condições do local Cotidiano B4 

Projeto de Lira traz 
transparência mas 
mantém verbas 
Se aprovada, resolução servirá de base para negociar com 
Supremo a retomada dos repasses de emendas do relator 

Anúncio de EUA e 
China alimenta 
otimismo na COP 
COP26 
Aexpectativa de que as ne- 
gociações para completar 
aregulamentação do Acor- 

do de Paris é aumentar a 
ambição das metas clima 
ticas sejam concluldas nes 
tacúpula do clima da ONT 
cresceu depois de uma de- 
claração conjunta dos EUA 
e da China. ambtente B2 

Depois de discursar, 
Txai Suruí é alvo de 
ataques e posts falsos 2 

Pequim iguala Xi a 
Mao e Deng e acena 
com 3º mandato 
O Partido Comunista Clhui- 
nes aprovou resolução em 
que consolida a autorida- 
de de Xi finping à frente do 
regime e abre caminho pa- 
ra seu 4º mandato. O mo- 

delo de apoio a Xi 0 igua- 
laa outros dois dirigentes 
históricos, Mao Tse-tunge 
Deng Xiaoping. Mundo ai 

Morre De Klerk, último 
lider branco sul-africano 
Frederik de Klerk, último 
líder branco da Africa do 
Sul (1989-1994), morreu 
ontem, aus Às, de câncer, 

Dividiu com Mandela o No 

bel da Paz pela gestão pa- 
vão fim do apartheid. ar 

Cl 

Apos Fernanda 

Montenegro, Gilberto 

Gil é eleito para ABL, 
indicando guinada 

H6 

Brasil vence a 
Colômbia é garante 
vaga na Copa do 
Mundo do Qatar 

cu 

Bares de vinho em 

SP têm rótulos mais 

acessíveis e clima 

descontraído 

Candidata cobra 
transparência em 
disputa da OAB-SP Gilberto Gilem São Paulo, em 
Poder Adi SOTO tianfulcão Mira orueiro Folhapress 

Queixas contra Prevent na ANS 

sobem 67% no 1º ano da Covid «: 

Hélio Schwartsman 

CFM em nome 

da ciência? 
Por que o CFM chancela 
o kit Covid? A autonomia 

medica RATE EXISTE praia 

atochar no paciente oque 
se sabe não funcionar, AZ 

Jornalista Cristiana 
Lóbo morre aos 64 anos 
A jornalista é colunista 
de política da GloboNews 

Cristiana Lóbo, 64, mor 

reontem, Referencia na 

profissão, fazia Lratamen- 
to contra um câncer, apra- 

vado por preumonia. As 

KLABIN 
NA COP26 
NOS VEMOS NA 

| PRÓXIMA CONFERÊNCIA. 

O objetivo é queamedida 
seja aprovada nas próximas 
semanas em sessão do Con- 
gresso Nacional e sirva ma 
negociação para que o STF 
libere a execução dasemen- 
das. A decisão do Supremo, 
na prática, implodiu o bal- 
cão de negociações entre 

Congresso é Executivo, in- 

termediado pelo lider gover- 
nista, para obter votos em 

projetos caros ao governo. 

Proposta de resolução ca- 
pitaneada pelo presiden- 
te da Câmara, Arthur Lira, 
que circula entre deputados 
eúquala Folha teve acesso, 
preve ampliar a transparén- 
cia na distribuição de verbas 
do Orçamento após o Sups Us 

mo Tribunal Federal man- 
dar suspender o pagamen- 
to das emendas do relator, 
mas mantém o controle so- 
bre os repasses bilionários. 

Com decreto, procuradores veem 
risco à fiscalização trabalhista 
Procuradores do MPT reagiram a meto pre ania que 
determina que fiscalização é exclusiva dos auditores do 
Ministério do Trabalho e estudam levar tema à Justiça. Ai 
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Perto da estagflação Caos etiope 
Acerca de um ano de guer- 
ra civil no pais africano, 

Sobre alta da inflação é 
risço recessivo no Brasil, 

O AMANHÃ 
SE RENOVA. 

Repretuçio 

O texto proposto limita 
as mudanças à questão da 
transparência daqui para a 
trente, sem prever efeito re- 
troativo às emendas de 2020 
e sou nem alterar o atual po: 
der do governo e da cúpula 
do Legislativo de escolher 
a quem beneficiar, Poder as 
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Perto da estagflação 
Inflação sobe no mundo, mas no Brasil é agravada 
por erros do governo e risco de recessão 

A aceleração abrupta da inflação 
neste ano é um fenômeno global, 
que abarca até paises acostumados 
ao problema oposto, como o Japão. 
Na maior parte do mundo, entre- 

tanto, as pressões de preços, que 

derivam dos deslocamentos no 
consumo e na produção por cau- 
sa do impacto da pandemia, têm 
sido acompanhadas pela perspec 
tiva de crescimento econômico 
também elevado no próximo ano, 
Jáno Brasil a situação é mais des- 

favorável, A combinação de infla- 
ção alta e risco recessivo sugere 
retorno a um quadro de estagila- 
ção infelizmente comum no pais. 
Os números são aterradores. O 

principal indice do custo de vida, 
oTPCA, subiu 1,25% em outubro, à 

maior taxa pará o mês desde 2005, 
e acumula 10,67% em 12 meses. 

A generalização da carestia para 
itens como serviços sugere maior 
Inércia e já contamina as projeções 
para 2022 — que se aproximam de 
5%, bem acima da meta de 3,5%. 
Aconsequência é uma maior di- 

ficuldade para o Banco Central fa- 
zer à inflação retornar aos objeti- 
vos traçados, e os juros, por isso, 

deverão subir mais. Não se descar- 
ta que a Selic chegue a 1% ou até 
mais nos próximos meses. 

O quadro é agravado pela ausén- 
cia de direção da politica econômi- 
ca, algo de resto confirmado pela 
tramitação da PEC do Calote, que 
fura o teto de gastos e eleva à divi- 
da pública —receita para o aperto 

Caos etiope 

nas condições financeiras, 
É essa configuração de fragilida- 
ça e despida que distingue 

ativamente o Brasil. Embora a 
in lação elevada seja desconfortá- 
vel em todos os lugares, lá fora ao 
menos há confiança na trúnsitori- 
edade do fenômeno. 
Nos Estados Unidos, por exem- 

plo, o indice de preços ao consu- 
midor chegou a 6,2% em 12 me- 
ses, mas espera-se retomo ao rit- 

mo normal de 2% 40 ano. Tampou- 
co há risco de crédito do governo. 
É por isso que o Federal Reser- 

ve pode se dar ão huco de ser paci- 
ente e não subir os juros até mea- 
dos do ano que vem, quando se es- 
pera que o mercado de trabalho já 
esteja próximo da normalidade. 
Na soma geral, as projeções mais 

comuns apontam para alta do Pro- 
duto Intemo Bruto americano pró- 
xima à 14,5% em soda. 
Aqui, empresas e consumidores 

não têm a mesma expectativa, À 
e é mais dura que alhures, 
pois foi agravada pela desvaloriza- 
ção do real e pode se perpetuar pe- 
lu indexação, Ao mesmo tempo, 05 
juros cada vez mais escorchantes 
reduzem o crescimento e a pers- 
pectiva de retomada do emprego. 
A estagnação parece contratada 

e jáse faz notar na perda de ritmo 
mesmo em áreas até recentemente 
mais defendidas, como as vendas 
no varejo. As chances de melhora 
dependem da política econômica 
que emergirá das eleições, 

Guerra civil iniciada por ganhador do Nobel da Paz 
completa um ano de impacto devastador 

Um ano após seu início, à guerra 
civil que assola o norte da Etiópia 

contornos cada vez mais 
dramáticos, afundando o se; 
do pais mais populoso da África 
em caos e catástrofe humanitária. 
Na semana passada, o É 

etiope declarou estado de emer 
gência em todo o país depois que 
insurgentes da região do Tigré 
anunciaram a captura de novos 
territórios e a intenção de marchar 
rumo à capital Adis Abeba. 
A medida de exceção foi tomada 

dois dias depois de o primeiro-mi- 

nistro Abiy Ahmed ter conclama- 
doa população a pegar em armas 
para lutar contra à Frente de Li- 
bertação do Povo do Tigre (TPLEF) 
e afirmar que “morrer pela Etiópia 
é um dever de todos nós”. 
Aretórica inflamada estendeu-se 

às redes sociais, onde uma mensa- 
gem do premiê foi suprimida pelo 
Facebook por incitação à violência. 
Não deixa de ser uma ironia da 

história que, menos de dois anos 
atrás, o mesmo Ahmed era galar- 
doado com o Nobel da Paz “por 
seus esforços em alcançar a paz e 
a cooperação internacional” que 
encerraram duas décadas de hos- 
tilidades com a vizinha Eritreia. 
Onze meses depois, o premiê 

lançava a Etiópia numa guerra de 
consequências imprevisíveis para à 

região e devastadoras para o país. 
As contendas tiveram início após 

a TELE, que comandou o pais de 
1991 4 2012, promover no Tigré 
eleições que haviam sido suspen- 
sas pelo governo central em razão 
da pandemia, À tensão logo deu hu- 
gar ao enfrentamento, Acusando 
as forças tigrinias de atacar uma 
base do Exército, Ahmed retaliou. 
A TELE reagiu, retomando o con- 

trole da região e avançando sobre 
áreas vizinhas. Numa mistura de 
embate étnico com disputa pe- 
lo poder, o conflito vem ganhan- 
do novos atores. Nove grupos de 
oposição ao governo anunciaram 
recentemente uma aliança com a 
TPLF para retirar Ahmed do poder. 
Como sói ocorrer, a população 
civil tem sido a principalvitima da 
guerra. Estima-se que 2 milhões de 
etiopes já tenham sido deslocados 
no Tigré, e 400 mil pessoas enfren- 
tam grave escassez de alimentos, 
na maior crise humanitária dos úl- 
timos anos no leste da África. 
Os dois lados, ademais, são acusa- 

dos de violações de direitos huma- 
nos, incluindo estupros e torturas. 
Para além desse saldo trágico, o 

risco agora é que o conflito ultra- 
passe as bordas da Etiópia e gere 
novas instabilidades numa região 
do continente já marcada por guer- 
rilhas e pelo extremismo islâmico. 
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Em nome da ciência 
Hélio Schwartsman 
“O Conselho Federal de Medicina, no 
uso das atribuições conferidas |...], 
resolve: Art 1º- Proibir aos médicos 
autilização de práticas terapêuticas 
não reconhecidas pela comunidade 
cientifica. [...]". 

Sim, o CFM de fato escreveu isso, 
mas no longinquo ano de 1998. É à 
resolução 1499/98. Até onde sei, ela 
continua em vigor, E, até onde vão 
minhas capacidades interpretativas, 
poderia ser usada para enquadrar 
médicos que prescrevem cad ve 
na e outros medicamentos do 
mado kit Covid, Mas é relativamen- 
te fácil escapar da armadilha, Como 
não existe quem fale oficialmente 
pela comunidade cientifica, os con- 
selheiros podem seguir fingindo que 
a ciência ainda não descartou essas 
drogas para tratamento da Covid. 

Ofato, porém, é que elas foram ex- 
tersivamente testadase descartadas. 
Como mostrou a Folha, o CFM estã 
uase sozinho na chancela a esses 
ármacos. É acompanhado por seu 
congênere venezuelano e de cutras 
poucas nações, Conselhos como os 
do Peru e da Bolívia, que inicialmen- 

te autorizaram o uso, recuaram di- 
ante das evidências, 
Por que o CFM age assim? O con- 

selho sempre foi um órgão mais po- 
títico do que técnico. Tem mais a ver 
com um sindicato do que com uma 
consultoria científica, Basta lem- 
brar que reconhece à homeopatia 
como especialidade. Mas, nos últi- 
mos anos, acrescentou à politica sin- 
dicala partidária, tornando-se linha 
auxiliar do bolsonarismo, Minha im- 
pressão é que esse movimento faz 
parte de uma reação corporativista 
ao programa Mais Médicos, do po- 
verno de Dilma, À categoria tomou 
a importação de médicos cubanos 
como um insulto pessoal, 
E a autonomia do médico? Acho 

que ninguém é contra a autonomia 
médica, mas ela existe para experi- 
mentar drúgas e terapias que pos- 
sam funcionar, não para atochar no 
paciente aquilo que já se sabe que 
não funciona. Ou a autonomia E 
mite à um médicosaudosista v 
com assangrias e tratamentos à bar 
se de mercurio? 
helagiusLesim br 

O preço de amanhã 
Bruno Boghossian 
A escalada da inflação até a casa dos 
12% já provocou danos políticos a Ja- 
ir Bolsonaro, mas o presidente deve 
ter motivos para se preocupar mais. 
As projeções para os próximos me- 
ses apontam que muita coisa ainda 
deve ficar mais cara em 2022. 0 cená- 
nioindica que o mau humor provo- 
cado pela altade preços pode trans- 
bordar para o periodo eirstal, 
A pressão o produtos e servi- 

ços tende a continuar no curto pra- 
zo, segundos analistas. Os reajustes 
dos combustiveis e 0 preço mais alto 
da energia elétrica aumentam tam- 
bém o custo dos transportes e da tn- 
dústria, que deve ser repassado para 
o consumidor Com isso, a inflação 
pode continuar no patamar de dois 
dígitos até março ou abril. 

uma notícia que vai azedar o cli- 
ma para Balsonaro na largada de sua 
corrida pela reeleição, Uma curva 
de inflação longa costuma ter um 
efeito mais intenso sobre a opinião 
dos eleitores —mesmo depois que 
os preços param de subir À seisme- 
ses da eleição, haverá pouco tempo 
para que esse impacto se dissipe. 

A percepção de que as coisas un- 
dam mal nessa área se consolidou 
nos últimos meses, Uma pesqui- 
sa do Ipespe mostrou que 67% dos 
brasileiros veem à economia no ca- 
minho errado, Num levantamento 
Genial /Quaest desta semana, quase 
metade dos entrevistados citaram 
o desemprego, a inflação ou o cres- 
cimento econômico como o princi- 
pal problema do pais atualmente. 
Bolsonaro sabe o tamanho des- 

se abacaxi. Nesta quinta-feira (11), 
o presidente falou da inflação pela 
manhã, à tarde e à noite. Como de 
costume, culpou a pandemia e os 
vernadores, com o objetivo de 
vincular o goverto da alta de preços. 
O presidente já sentiu os impactos 

desse quadro em sua popularidade, 
O prolongamento da pressão infaci- 
onária pode agravar a situação, man- 
ter o fantasma dos preços como te- 
ma inevitável da campanha e dar a 
Bolsonaro uma janela mais curta de 
recuperação. Se a economia manti- 
ver O governo com indices de apro- 
vaçãona casa dosaç%atéabnl a re- 
eleição ficará mais distante. 

Os Bolsonaros, tão generosos 
Ruy Castro 

De uma coisa os Bolsonaros senti- 
rão saudade quando deixarem o go 
verno: da vida que levaram no poder 
vida com que nunca sonharam 
em seus tempos de deputados e ve- 
readores de quinta, esnobados por 
seus pares como toscos, grosseiros & 
cafonas. Nestes quase três anús des- 
de que Carlos Bolsonaro se plantou 
com os pés no assento dy Rolls- Roy- 
ce que levava seu pai no desfile de 
posse, não houve um dia sem pân- 
dega e patuscada. 

já vai longe o tempo em que eles 
tinham de transferir go% do salário 
de seus assessores para suas contas 
ae o que lhes assegurou um 
elo patrimônio imobiliário. Mes- 

mo a mansão milionária que Flávio 
Bolsonaro arrematou hã co em 
Brasília deve ter resultado de fontes 
limpas, como empréstimos espon- 
tâneos e financiamentos a juros ca- 
maradas. É notável como as entida- 
des privadas e particulares são ater- 
ciosas para COM às pessoas no cen- 
tro do poder —e nem sempre por 
que estas são liberais na distribui- 

ção de informações privilegiadas, 
mas por simpatia mesmo. 
Us Bolsônaros podem ter seus 

defeitos, mas sabem ser amigos 
dos amigos. O velho Bolsonaro, por 
exemplo, não se esquece dos colegas 
de quartel e mimoseia-os com secre- 
tarias, ministérios e presidências de 
autarquias, tenham ou não afinida- 
de com a matéria. 
Os meninos Bolsonaros fazem o 

mesmo com seus colegas de acade- 
mia, tiro ao alvo e condominio —no 
minimo, incorporam-nosás suas fes- 
tivas viagens ao exterior, nas quais 
fecham-se grandes negócios para o 
Brasil. A é contagiosa: 
aconvite de qualquer funcionário do 
7º escalão, parentes, aspones evadios 
cruzam hoje a todo instante os céus 
do Brasil a bordo dos aviões da FAB. 
Nada supera, no entanto, à pene- 

rusidade com que Jair Bolsonaro dis- 
tribui o Tesouro Nacional entre us 
políticos de que precisa para com- 
prar sua reeleição. É como se o di- 
nheiro fosse dele. Ou, melhor, não 
fosse dele. 
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Ciência e 
sensibilidade 

Claudia Costin 
Diretora do Centro de Excelência e 
inovação em Politicas EUDeRConais, 
ds FEM Escreve às tésias 

Na semana em que escrevo esta 
coluna, celebra-se o Dia Mun- 
dial da Ciência pela Paz e pelo 
Desenvolvimento, data estabe- 
lecida pela Unesco para desta- 
car o importante papel da ciên- 
cia na sociedade e enfatizar o 
trabalho dos cientistas ao am- 
pliar nossa compreensão sobre 
o planeta e tornar as socieda- 
des mais suste 
Em tempos de dd a 

celebração ganha um sentido 
adicional, reconhecendo um 
exército de pesquisadores que 
nos permitiu entender as ca- 
racteristicas do virus que nos 
assombra e criar vacinas que 
vêm nos apoiando na preven- 
ção da Covid. 

Dra, É nesta mesma semana 
que mais um caso de negacio- 
mismo cientifico aparece nos 
noticiários, com graves con- 
sequências: na Roménia, ter: 
cu natal do meu pai, um bispo 
da Igreja Ortodoxa, princ e 
religião no país, recomendou 
a seus fiéis que não se apres- 
sassem à se vacinar. prr 

isso que o índice proporcional 
de mortes é ali quase 17 vezes 
maior que o alemão? 
Mas a situação das ciências 

no Brasilnão me conforta. Sim, 
logramos aqui vacinar, depois 
de uma demora inadmissível, 
uma grande proporção da po- 
pulação e os casos vêm dimi- 
nuindo, apesar de falas negaci- 
onistas de alguns lideres. Mas, 
apesar do empenho de nossos 
cientistas e de instituições co- 
mo à Sociedade Brasileira pa- 
ra o Progresso da Clência e à 
Academia Brasileira de Ciên- 
ela, 0 negacionismo cientifi- 
co, em vários campos, ainda 
afeta parte importante da po- 
pulação, normalmente asso 
ciado à teorias conspiratórias., 
Daia importância de ensinar 

nas escolas euniversidades não 
só conteúdos associados às ci- 
encias, mas sobretudo a pensar 
cientificamente, desenvolvendo 
nos jovens uma mente investi- 
pativa, para que não se tornem, 
no futuro, captura fácil por po- 
pulistas de diferentes matizes. 
Mas não é apenas O pensa- 

mento científico que impor 
ta para promover a paze o de- 
senvolvimento, A sensibilidade 
também tem relevante papel, 
porque nos humaniza, Nesse 
sentido, são particularmente 
importantes as artes e a lite- 
ratura, não só as de cada terri- 
tório, mas em especial as que 
transpõem fronteiras, 

Dois livros me fizeram lem- 
brar disso recentemente. A 
magnifica obra de Mohamed 
Mhbougar Sarr, senegales vence- 
dor do prestigioso prêmio Gan- 
court, “La Plus Secréte Memoi- 
re des Hommes”, e “The Forty 
Rules of Love” da escritora tur 
ca Elif Shafak. Em ambas, apa- 
recemivros e autores imaginã- 
rios que as transformam em 
odes à literatura e ao seu po- 
der de despertar sensibilida- 
de e empatia. 

Afinal, há diferentes manei- 
ras de ler o mundo e elas se 
complementam. Aciênciae as 
artes se combinam para cons- 
truir a possibilidade de diálo- 
os construtivos nó caminho 
paz e do desenvolvimento. 
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TEN DÊNCIAS / DEBATES 
olha com tendencia 
Os aros publ cado com ass natu iai apiniho do jornal Sua publcação obedese do propósito de estimular 
Didebate dos problems bras keitos e mundos e de cefhenir na diversas tendências do persármento contemparâneo 

Desestatização da Eletrobras 
avança em favor do Brasil 
Capitalização permitira retomada de investimentos e valorização dos ativos 

Martha Seillier e Frederico Munia Machado 
Secrethria apecal do Programa de Parcerda de vimeeso mmios (BEI) 

Secretário de Parcerias aim Energia, Petróleo, Glee Mine ração 

Apesar das várias tentativas para de- 
sestatizar a Eletrubras desde 1995, 
ideia somente avançou, de fato, no 
governo atual, Amedida provisória 
Log, publicada em 22 de fevereiro, 
permitiu a inclusão da estatalno Pro- 
grama Nacional de Desestatização 
(PND) e no Programa de Parcerias 
de Investimentos (PPT), possibilitan- 
do a contratação, pelo BNDES, dos 
estudos técnicos necessários para à 
estruturação da operação. Posteri- 
ormente, a conversão da MP na lei 
14.184/2001 garantiu à autorização 
legislativa indispensável para 0 se- 
guimento da privatização. 
No último dia 20 de outubro, me- 

nos de oito meses após 4 medida 
provisória, foi publicada a resolu- 
ção nº 203, pela qual o Conselho do 
PEL, com base nos estudos contra- 
tados pelo BNDES, aprovou à mo- 
delagem da desestatização. 
Em linhas gerais, a resolução pre- 

vêumavultosa oferta pública de no- 
vas ações da Eletrobras (oferta pri- 
mária), diluindo a participação di- 
reta e indireta da União no capital 
votante da companhia ao ponto de 
fazê-la perder o controle majoritá- 
ro e, do mesmo tempo, permitin- 
do a capitalização da empresa pa- 
ra cumprir obrigações financeiras. 
Caso aoferta primária não seja su- 

ficiente para reduzir a participação 
da União para 45% ou menos doca 
pital votante, a oferta será comple- 
mentada com a venda de ações de 
titularidade da própria União (ofer 
ta secundária), Assim, garante-se 
que a operação à, de fato, 
na privatização da companhia, au 
mentando a atratividade da oferta, 
sem que a União deixe de ser sua 
maior acionista, 
Para democratizar o capital da 

Eletrobras, qualquer pessoa poderá 
participar da oferta, seja compran- 
do diretamente as ações ofertadas, 

seja por meio de cotas de Fundos 
Mútuos de Privatização (FMP), às 
quais poderão ser adquiridas com 
até 50% do saldo da conta vincula- 
da do FGTS. Foi autorizado, no to- 
tal, ouso de até R$ 6 bilhões do sal- 
do do FGTS para esse fm. À inicia- 
tiva —já adotada com sucesso em 
outras desestatizações— fortalece- 
rá o mercado de capitais brasileiro 
ao incentivar a entrada de novos in- 
vestidores individuais. Além disso, 
empregados e aposentados da Ele- 
trobras e de suas empresas contro- 
ladas (apenas Eletronuclear e Itai- 
pu Binacional ficaram de fora) terão 
prioridade para adquirir até 10% das 
ações ofertadas, 
Diversos ajustes e condições de 

verão ser implementados para que 
a desestatização ocorra. Em pri- 
meiro lugar, será exigida uma rees- 
truturação societária da Eletrobras 
para segregar sua participação em 
Itaipu Binacional e seu controle na 

É...) 
A desestatização da 

Eletrobras é decisão 
de Estado a ser 
implementada com 
urgência. Esse importante 
patrimônio brasileiro 
sofre, há anos, com 
dificuldades financeiras 
e perda de participação 
no mercado. O Brasil 
precisa de uma Eletrobras 
eficiente e competitiva 

para contribuir com a 
expansão do setor elétrico 

A Chinatown paulistana 
Projeto de 'Disney chinesa' pode atrair investimentos ao centro da cidade 

José Ruy Gandra 
Jornalista, Histor adore boégrato 

Com a mesma paciência associada 
milenarmente ao seu povo, a pre- 
sença chinesa na cidade de São Pau- 
lo tem deixado de ser um orientalis- 
mo difuso e se tornado alvo de dis- 
cussões cotidianas. 
Um único exemplo. Nos últimos 

dias, os donos de estabelecimentos 
no Mercado Municipal de São Pau- 
lo, o Mercadão, um dos mais dimá- 
micos icones paulistanos, só falam 
de uma coisa o projeto de criação de 
uma espécie de Chinatown no velho 
coração da cidade, Essa Disney chi- 
nesa teria um ecossistema de vare- 

jo (com lojas, restaurantes, hotéis e 
até parques) ancorado pelo Merca- 
dão, recém-concedido e ávido por 
investimentos que possam se valer 
de sua logistica estratégica. 
De fato, até agora, sabe-se que um 

bom dinheiro vemsendo imetado na 
restauração de todo o edifício, uma 
joia concebida por Ramos de Azeve- 
do, o arquiteto mais celebre da pai- 
sagem paulistana. 
Pode parecer delírio. Não é! É al- 

tamente provável que, em poucas 
décadas, os chineses passem a É 
gurar, no imaginário coletivo bra- 
sileiro e mundial, como uma 
cie de novo gringo. Ok, Os Estados 
Unidos ainda são a maior economia 
mundial Mas todo o seu “establish- 
ment” já sabe que a China, com sua 
gigantesca nova classe média (que 
em 2030 deve se tornar cinco vezes 
maior que a atual) e uma 
economia militarizada, não pode 

mais ser contida, A máquina ame- 
ricana depende muito mais da chi- 
nesa que coposto. 
Após décadas associado a mer 

cadorias mequetrefes, o “made im 
China” se transformou com rapi- 
dez num icone confiável (e invaria- 
velmente mais competitivo), mes- 
mo em territórios de altissima vol- 
tagem tecnológica, À inovação, ho- 
jeum mantra do Partido Comunista 
Chinês, é semeada é regada em mi 
lhões de pequenas e grandes inicia 
tivas públicas e privadas, com a fis- 
calização do POC (que tem 150º mi- 

[..] 
A difusão global do 
aguardado 5G terá na 

China o seu grande 
propulsor (...). O 
Tik Tok, espécie de 

Facebook chinês ainda 

mais turbinado, é o 

aplicativo que mais cresce 
globalmente entre os 
usuários de 10 a 30 anos, 
É a mesma geração que, 
madura, frequentará os 

restaurantes do Mercadão, 

na Chinatown paulistana? 

Eletronuclear e transferi-los para a 
Empresa Brasileira de Participações 
em Energia Nuclear e Binacional 
—ENBpar, sa estatal recém- 

agarantir que per 
maneçam com a União, conforme 
determina a legislação. 
Além disso, o Estatuto Social da 

Eletrobras será alterado para incluir 
incentivos para à pulverização acio- 
nária e impedir o exercício de con- 
trole por um único acionista ou gru- 
po de acionistas. Além de aumentar 
a base de investidores da compa- 
nhia, essas alterações transtorma- 
rão à Eletróbras em uma “corpora- 
tion" em linha com a governança já 
adotada por outras gigantes do se- 
tor de energia. 
Por fim, diversos atos e contratos 

serão realizados para finalmente ser 
viabilizada a conclusão rua da 
Usina Angra 3, garantin o que os n- 
vestimentos públicos já realizados 
no projeto não sejam perdidos. 
A desestatização da Eletrobras é 

decisão de Estado a ser implemen- 
tada com cia. Esse importante 
patrimônio brasileiro sofre, hãanos, 
com dificuldades financeiras e perda 
de participação no mercado. O Bra: 
sil precisa de uma Eletrobras efoi- 
ente e competitiva para contribuir 
com a expansão do setor elétrico. 
A capitalização permitirão for 

talecimento do bh o da comp 
nhia, a retomada da sua capacida- 
de de investimentos, a valorização 
de seus ativos e O aprimoramento 
da sua governança, Além disso, via- 
bilizará novos investimentos e a ge- 
ração de cerca de 27 mil novos em- 
pregos, sem representar aumento 
na conta de luz dos consumidores. 
Não há dúvida, enfim, que o Con- 

selho do PPI deu um passo cruci- 
al rumo à efetiva desestatização 
da Eletrobras em favor de todos os 

lhões de filiados) e metas planeja- 
das e cobradas pelo Estado em ca- 
da ponto do território chinês. Não 
ébrincadeira. 
Ochamado Ocidente se vira como 

pode. Mas todas as análises indicam 
que, nas próximas décadas, os Es- 
tados Unidos serão não apenas su- 
plantados economicamente pelos 
chineses como a eles cederão a go: 
vernança global. Restará aos ame- 
ricanos o que restou aos ingleses, 
no final da Segunda Guerra Mundi- 
al, com a vertiginosa ascensão glo- 
bal da América. Conformaram-se 
com menos. 

Já hã uma batalha em andamen- 
to pelos corações e mentes mundo 

ora —e ela se dá em frentes pou- 
co tempo atrás inimagináveis, como 
o território digital Não se lê com a 
merecida frequência sobre os nepo- 
cios chineses (em especial em áreas 
de infraestrutura), que pipocam 
planeta. Nem mesmo sobre os vários 
acordos bilaterais estratégicos que 
já prefiguram uma Europa sob ine- 
gável influência econômica oriental 
A difusão global do aguardado 5G 

terá na China o seu grande propul- 
sor e a tecnologia mais avançada. 
Uma derradeira notícia do front. O 
Tik Tok, espécie de Facebookchinês 
ainda mais turbinado, é o aplicativo 
que mais cresce globalmente entre 
osusuáriosde1ca 30 anos. Éames- 
ma geração que, madura, frequen- 
tará os restaurantes do Mercadão, 
na Chinatown paulistana? 
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FA 
Gesto chamado de “sinal de ajuda”, que viralizou no TikTok em 2020, no 
início da pandemia, criado para ajudar vitimas de violência doméstica 

Código que salva 
A reportagem “Adolescente se- 
questrada é salva após usar gesto 
que viralizou na rede social” me 
fez lembrar daqueles casos aqui 
no Brasil em que a mulher liga pa- 
rao190e pede pizza torcendo pa- 
ra que o policial entenda a mensa- 
gem. Reconhecer o gesto feito com 
a mão como um pedido de socor 
ro é fantástico. Precisamos dessa 
rede de apoio porque, infelizmen- 
te, nós, mulheres, ainda corremos 
risco de vida ápenas por sermos 
mulheres. 
Maria Silvia Borrasca 
(5ão Paulo, SP) 

Bandido é bandido 
O candidato à presidência da OAB 
Alfredo Scaff questionou o fato de 
bandido ter arma e advogado não 
das ter. Para essa perpunta, uma 

ga rare porque bandi- 
do (“Apoiado por holso- 

podia Alfredo Scaff quer OAB-SP 
unida e sem lacração”, Poder, 11/11). 
Jairo Geraldo Guimarãos 
(Santo André, SP) 

Cristiana Lóbo 
Não me lembro exatamente quan- 
do os meus olhos se encantaram pe 
la forma ágile afiada com que Cris- 
tiana Lóbo se apresentava quan- 
do entrava no ar, Talvez hoje não 
seja data para me reportar a isso, 
Tão precoce foi sua morte... Aúni- 
ca coisa que me conforta é saber 
que muitas gerações de jornalis- 
tas trilharão os caminhos que ela 
abriu. Faço parte desse grupo que 
quer, de algum modo, seguir seu 
rastro. Coração cheio de saudade 
de alguém que só conheci pela TV, 
mas que tanto me à 
Gabr lol Neves Matos, 22 anos, 
estudante de jornalhimo [Coiáfia, EO) 

* 

Nunca fui jornalista, sou um sum- 
ples publicitário. Estou com S6 
anos €, mesmo muito mais velho, 
aprendi muito sobre liberdade de 
xpreando como iretocável profis- 

o dessa menina Cris Lo- 
bo, que foi embora muito antes do 
C inado, com apenas 64 anos, 
Aprendi tanto que estou cusando 
escrever alguns livros. Acho que 
Deus estava precisando de uma 
grande jomalista por lã. Obriga- 
do, Cristiana Lúbo. 
Humberto Mendes [5ã0 Paulo, SP] 

z 
= 

a uma Er tão Garra de in- 
teligência pública, er uma jor 
ir code asensater 
eo caráter altamente democráti- 
co da Cristiana Lóbo é um baque 
multogrande para todos nús, seus 
assiduos ouvintes. 
Maria Lúcia Cocato (5ão Paulo, SP) 

* 

Gostava muito de ouvir seus co- 
mentários, sempre nós pondo à par 
a ari nomundo politi- 
co Trazia de forma elegante e bri- 
lhante noticias dificeis de digerir 
Gilce Feres (Curitiba, FR) 

Humanismo 
“Filha de 3 anos interrompe Jacin- 
da durante live sobre Covid na No- 
va Zelândia” (Mundo, 11/11). À car 
ga de humanismo transmitida pe- 
la primeira-ministra Jacinda Ar- 
dern é tocante. Um choque de di- 
ferença civilizatória brutal comas 
lives de Bolsonaro. Este (desjgover 
no de alguém sem nenhum traço 
de empatia é uma fase lamentável 
por que passa o Brasil Que termi- 
ne em 2022! 
Jonas Nunes dos Santos 
(luiz de Fora, MG] 

Setenta e cinco 
“Bolsonaro nomeará 75 desembar- 
gadores, na maior canetada da his- 
tória recente” (Mônica Bergamo, 
11/11). Há quem pense que corrup- 
ção na esfera públicaé tãosomen- 
te apropriar-se de bens e recursos 
— pu, mais ihcamente, apro- 
priar-se da coisa pública. Tentar 
e uiã arelhar instâncias estratégicas 
ando fins escusos também não 

é? Este governo é à quintesséncia 
ie tudo isso, 
Jana Medeiros (Rio de Janeiro, RJ) 

+ 

Falaram tanto do PT que ganha- 
ram um pais muito mais corrupto. 
“Parabéns” aos patos da Paulista. 
Leonardo Trindade 
(São Paulo, SP) 

* 

Taí uma das atividades preferidas 
de Bolsonaro: nomear juristas. 
Portanto é falso que ele só culti- 
va O negacionistmo, a anticiência, 

a destruição ambiental, à negação 
da vacina. 
Jnaguim Manoel Fortes de Castro 

fBelém, PA) 

Gil imortal 
Tenho vergonha de dizer que só 
soube que Machado de Assis erá 
negro quando li o "Cânone Oci- 
dental”, de Harold Bloom, À cole- 
ção que eu devorara na biblioteca 
trazia fotos em que sua pele era 
embranquecida e seus lábios esta- 
vam prai o bigode ea bar 
ba. Aogeleger Gil, de méritos cultu- 
raisinquestionáveis, a ABL nos de- 
volve “o escritor negro” (dizia Blo- 
om, “afro-brasileiro"; que a fundou. 
Carlos Magno €. B. Fortaleza 
(Botucatu, SF) 

x 

Diante do atual o brasilei- 
ro, um inimigo da cultura, a Áca- 
demia Brasileira de Letras avança 
na diversidade na escolha de seus 
membros e mostra que o Brasil 
tem um amplo campo cultural, cu- 
jasmatizes devem estar presentes 
na entidade. 
Antonio Adélio Belmonte Ferreira 
de Carvalho (Belém, FA) 

aja 
va 

Não há mudança de concepçãona 
ABL. Há o sequestro da academia 
pela esquerda festiva. É lamentá- 
vel, Machado de Assis deve estar 
se revirando no túmulo. 
Luciano Mapolaão de Souza 

(Barro, MG) 

Imaginar... 
Cada coluna do poeatar Conra- 
do Húbner Mendes é suficiente pa- 
ra valer à assinatura mensal deste 
jornal, Seria demais imaginar ele 
como ministro do STF? 
Jaime Alberto Casta Ribeiro 

(Porto Alegre, R5) 

2022 
Querer é poder? Claro que o Bra- 
siltem jeito. Empr ce pen ape 
nas de nós, e nós podernos. É é tu- 
douma questão de Fanatd escolha 
certanas eleições de 2022] 
Elgonorá Samara (5ã0 Paulo, SFj 

ERRAMOS 
erramosdenipofolha com.br 

MERCADO (1LNOM, PÃO Ai?) Augusto 

Salomon é presidente da Abegãs, 
não da Petrobras, como publicado 
erroneamente na repo “Pe- 
trobras oferece gás pelo dobro do 
preço para ano eleitoral”. 
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Banho de água fria 
As principais lideranças da Câmara de SP afirmam que 
a suposta troca de agressões entre as vercadoras Ja- 
naina Lima e Cris Monteiro, ambas do Novo, não pas- 

sará impune. “Cartão vermelho” é o que têm dito es- 

ses vereadores sobre Janaina, referindo-se a cassação, 

Eles dizem que ela feriu uma pessoa com 60 anos (ela 
tem 37) e fisicamente mais frágil, Janaína discursouno 
plenário na sequência, enquanto Cris, demonstrando 
abalo físico e emocional, socorreu-se junto a colegas. 

PRIMEIRO ROUND O Painel 
mostrou que as duas verca- 
doras registraram boletins de 
ocorrência relntando agres- 
sões no banheiro da Câma- 
ra durante discussão do pro- 

OUTRAS... Oguvermador joão 
Doria (PSDB-SP) fez ajustes é 
colocou um novo discurso po- 
lítico em teste na noite des- 
ta quarta-feira (10) em jantar 
com empresários em SE Dk 

jeto de reforma da previdên- ante de cerca de 5º convida- 
ciamunicipal na quarta-feira dos, o tucano substituiu xin- 
(10). Ambas divulgaramfotos  gamentos diretos a Bolsonaro 
com hematomas. por críticas especificas a poli- 

ticas do arual governo. 
ESTRANHAMENTO À versão 
de Janaina de que teria agi 
doem legitima defesa não foi 
bemrecebida por colegas, in- 
clusive por alguns que estive- 
ram com ela e à ouviram em 
seguida au episódio. Verea- 
dores de todo o espectro po: 
lítico, da esquerda do PSOL à 
direita do PSL, manifestaram 
solidariedade a Cris e coloca- 
ram-se à disposição para au- 
wdliá-la nas medidas cabiveis, 

PASSO A PASSO Neste primeiro 
momento, a Procuradoria da 
Câmara apura o ocorrido. Na 

- PALAVRAS À avaliação de 
aliados do político é a de que 
vai ser mais produtivo que ele 
concentre energia falando su- 
as propostas para melhorar à 
situação do país do que siga 
asi com prai A ana 
se do grupo é a de que o per 
fil dos abç dq doada 
Bolsonaro são semelhantes, 
O discurso foi bem recebido, 

EU SOU ASSIM O governador 
ainda passou a impressão de 
assumir seu estilo, mesmo em 
pontos que são alvos constan- 

sequência a Corregedoriada tes decrítica, como suas rou- 
Casa deveráseracionada para pas ou sua obsessão com ho- 
tratar das possiveis sanções. rários, entre outros. Sobre 

as prévias do PSDB, o tucano 
CANCELADAS Nesta quinta- praticamente se declarou ga- 
feira (11),a Comissãode Ética nhador O jantar foiorganiza- 
do partido Novo determinou do pelo grupo Esfera. 
a suspensão liminar das filia- 
ções das vereadoras pelo pe- 
riodo de apuração do ocorri- 
do —o que não impedirá que 
exerçam seus mandatos. 

DEOLHO... Obolsornarista Os- 
waldo Eustáquio se filiou ao 
PMN na quinta (1), lançou 
sua pré-candidatura do Se- 
nado por São Paulo e convi- 
dou o ex-ministro da Educa- 
ção Abraham Weintraub pa- 
ra ser o candidato ao gover 
no pelo partido. 

EM 2022 “A minha presen- 
ca é para tornar o PMN aca- 
sa para os conservadores de 
São Paulo”, disse Eustáquio 
em video gravado durante a 
assinatura da filiação. 

FICHA O bolsonarista é inves- 
tigado nos inquéritos das falo 
news é das milícias digitais e 
chegou a ser preso pela Polícia 
Federal por ordem do múnis- 
tro Alexandre de Moraes, do 
STE, Antes do PMN, ele se fili- 
ouao PTB, mas foi expulso do 

FRAGMENTADO Ciro Gomes, 
presidenciável do PDT, diz que 
a possivel candidatura de Ser: 
go Moro (Podemos) à Prest- 
encia só val “agravar sta Cri- 

se de identidade”. 

ARMÁRIO “Ele vivia disfarça- 
do de juiz e agora val se dis- 
farçar de político, Nenhuma 
das vestes lhe cabe”, afirma. 

VISITA À FOLHAS Priscila Cruz, 
presidente-executiva do To- 
dos Pela Educação, visitou a 
Folha nesta quinta-feira (ui). 
Estava acompanhada de Pris- 
cilia Cabral, lider de Comu- 
nicação e Mobilização, e Be- 
atriz Maia, coordenadora de 
comunicação. 

VISITA À FOLHA 3 À presiden- 
te da Associação Brasileira de 
Relações Institucionais e Go- 
vermamentais (Abrig), Caro 
lina Venuto, visitou à Folha 
nesta quinta-feira (11), Esta- 
va acompanhada de Eduar 
do Favet, diretor da Abrig, e 

partido após uma io com Tiago Pariz, diretor da Cara- 
aliados de Roberto Jefferson. velas Comunicação. 

TIROTEIO 

* » Sergio Moro agora na 
E 63 política será como Moro juiz 
federal: uma grande nulidade 

De Marco Feliciano (PL-SP), deputado federal, sobre a filiação do ex- 
juiz ao Pademos com discurso de pré-candidato à Presidência 

com Fabio Seraplão e Gullherme Seto 
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Projeto de Lira para 
emendas mantém poder 
sobre verba bilionária 
Ideia é usar texto, que amplia transparência, para aprovar medida 
em sessão do Congresso Nacional e usá-la em acordo com o STF 

Ranier Eragon 

anasítia Um dia depois de o 
Supremo Tribunal Federal 
mandar suspender a execu- 
ção das polêmicas emendas 
do relator-geral do Orçamen- 
to, o texto de um projeto de re- 
solução elaborado pa Mesa 
da Câmara com o objetivo de 
manter o controle sobre as bi- 
honárias verbas começou a 
circular entre os deputados. 
Aldeia é que a proposta, ca- 

pitaneada pelo presidente do 
Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 
vaquea Folha teve acesso, se- 
ja aprovada nas próximas se- 
manas em sessão do Congres- 
soe sirva como objeto de ne- 
gociação para que oSTF libe- 
re a execução das emendas, 
O texto que começou a Cir 

cular entre deputados nesta 
uinta trata apenas de mu- 

danças na questão da trans- 
parência, além de alterar as 
regras só daqui em diante. Ele 
não trata das emendas de rela- 
tor de 2040 é 2021. E não mu- 
da em nenhum ponto o atual 
pg do governo e da cúpu- 

o Congresso de privilegiar 
deinrmiinaddos Festa pp em 
detrimento de outros, nem de 
patrocinar repasses em perio- 
dos de votação de grande in- 
teresse do governo. 

Por 8 votos a 2, 0 Supremo 
decidiu na quarta-feira (10) 
suspender “integral e imedi- 
atamente” o pagamento das 
verbas a deputados e senado- 
res, além de determinar que 0 
Congresso dê"ampla publici- 
dade, em plataforma centra- 
lizada de avesso públicos”, a 
todos os documentos relaci- 
onados à distribuição dessas 
verbas em 2025 e 2051, 

Ds repasses deverão ser sus- 
pensos até que o STF julgue o 
mérito daação do PSOL, ainda 
sem data definida. À decisão 
abalou um esquema de nego- 
ciação de verbas públicas que 
LOM COTPO Em 2026 E 2021. 

Todos os anos deputados e 
senadores tém o direito de di- 
recionar verbas do Orçamen- 
to federal para obras e investi- 
mentos em seus redutos elei- 
torais. Para isso, contam com 
aschamadas emendas parla- 
mentares individuais (defini- 
das por cada um dos 594 con- 
gressistas) e coletivas (de ban- 
cadas estaduais, por exem- 
plo). Elas são divididas de for- 
ma equânime entre os parla- 
mentares e à execução pelo 
governo é obrigatória. 
A partir do Orçamento de 

2220, porém, a cúpula do Con- 
gresso colocou em prática 
uma manobra com o objeti- 
vo de manter o seu poder de 
moeda de troca —se aprovel- 
tando da fragilidade política 
do governo Bolsonaro, que foi 
obrigado a abrir mão de par 
te da execução dessa verba. 

Essa manobra se materiali- 
zou por meio do retator-peral 
do Orçamento: deputado ou 
senador que na maior parte 
dos casos só empresta o nome 
paraa divisão da verba, que é 
decidida, na prática, pela cú- 
pula da Câmarae do Senado. 
As emendas de relator des- 

te ano (na rubrica RPg) estão 
na ordem de B$ 16,8 bilhões 
e podem ser distribuidas sem 
qualquer critério, a depender 
da conveniência política. 

Na prática, essa decisão tem 
se concentrado, na Câmara, 
nas mãos de Arthur Lira, alia- 
do de Jair Bolsonaro, que usa 
Os recursos para tir fide- 
lidade ao seu redor e a proje- 
tos do Palácio do Planalto. Is- 
so Dcorreu, por exemplo, na 
aprovação da PEC dos Preca- 
tórios, nesta semana. 
Atransparência na decisão 

by é; 
Esse texto 

tratado 

ponto da 
decisão do 
Supremo que 
Fala sbre q 
necessidade 
de transpa- 
rércia, mus 
nho nesolve 
eutra ponto 
da decisão 

da ministra 

depois pela 
corte], 
que éode 
impedir que 
o governo 
favo reça um 

parlamentar 
e prejudique 
dna ros na 
distribuição 
de cmendas 

Carlos 

Zarattin 

(PESP) 
deputado 

federal e vices 

presidente da 
Comissão 

Mista de 

Orçamento 

de divisão e na execução des- 
sas emendas parlamentares é 
balxissima e sem padrão. Em 
alguns casos, é possivel saber 
detalhes por meio de compli- 
cadas ferramentas de transpa- 
rência dos ministérios. 
O teto do projeto de reso- 

lução mantém o poder do re- 
latorgeral do Orçamento de 
apresentar emendas, deixan- 
declaro que ele pode receber 
“solicitações”, sem especificar 
de quem, desde que E vd 
publicadas no site da Comis- 
são Mista de Orçamento do 
Congresso e encaminhadas 
ao Poder Executivo. 

“As indicações somente po- 
derão ser feitas quando com- 
patíveis com o plano pluria- 
nual e com a Lei de Diretri- 
zes Orçamentárias, e estive- 
rem de acordo coma política 
pública a ser atendida”, diz a 
minuta do projeto de resolu- 
ção (que visa alterar a reso- 
lução do Congresso 1/2006, 
ue trata da Comissão Mista 

de Orçamento), 
“Na fase de execução da lei 

orçamentária, o projeto que 
ora apresentamos amplia à 
transparência do processo 
de execução dessas emen- 
das, defiundo regras claras 
e objetivas para publicação 
das indicações a serem reali- 
zadas pelo relator-geral, bem 
como das solicitações de re- 
cursos que as tiverem funda- 
mentado” diz a justificativa 
da proposta. 

Lira, que estã em viagem 
à Portugal, confirmou nesta 
quinta que a Câmara irá apreé- 
sentar projeto para dar mais 
transparência às emendas, 

Ele defendeu o modelo, afir 
mando que “em vez de se cri- 
ticar o que tecnicamente não 
se conhece, é importante que 
se dé oportunidade 20 Parka- 
pa ra sempre foi aberto, 
que modifica a vida das pesso- 
as com essas emendas, a chan- 
ce de explicar e de deixar es- 
te debate mais claro, sem po- 
bitizá-lo como tudo que vem 
acontecendo”. 
Aliado de Jair Bolsonaro, O 

presidente da Câmara disse 
que seria um retrocesso del- 
xar 0 comando das emendas 
só com o governo. 

“Se houver uma reversão, 
para o RP2, por exemplo, que 
volta para o comando do Exe- 
cutivo, aí sim que nem a im 
prensa nem os deputados, 
nem a população saberão da 
discricionariedade do Poder 
Executivo. Ele vai dar à quem 
ele quiser atender com quar- 
to ele quiser atender, quando 

quiser atender” disse. 
A posição do presidente da 

Câmara dos Deputados em 
relação ao novo projeto das 
emendas deve sofrer contes- 
tação dentro do Congresso, 

“Esge texto trata do ponto 
da decisão do Supremo que 
fala sobre à necessidade de 
transparência, mas não resol- 
ve-gutro panto da decisão da 
ministra Rosa Weber [autora 
da liminar confirmada depois 
pela corte), que é o de impe- 
dir que o governo favoreça um 
parlamentar e prejudique ou- 
trú na distribuição de emen- 
das”, afirmou o deputado fe- 
deral Carlos Zarattni (PT-SP), 
vice-presidente da Comissão 
Mista de Orçamento. 
Vice-presidente da Câmara, 

o deputado Marcelo Ramos 
(PL-AM) defende uma pro- 
posta diferente. "Acho que o 
certo mesmoera pegar essas 
emendas RPg e distribuir de 
forma igualitária, assim co- 
mo as emendas impositivas 
Jindividuais e de bancada)” 
Asenadora Rose de Freitas 

(MDEB-ES), presidente da Co- 
missão de Orçamento, tam- 
bém critica o modelo de ma- 
nejo orçamentário por meio 
das emendas de relator. 
“Na comissão, não vejo es- 

paço para aceitar essas emen- 
das de relator, considero ex- 
tinto o RPg", diz a senadora, 
que defende a extinção das 
emendas de relator como ob- 
jetivo de distribuir verbas do 
orçamento entre deputados. 
Segundo aemedebista, o Se- 

nado irá apresentar sua pro- 
posta e, em conjunto com à 
Câmara, irá definir qual me- 
lhor projeto será levado à vo- 
tação pelo Congresso Nacio- 
nal. Por ser tema orçamen- 
tário, qualquer modificação 
tem que ter o aval de deputa- 
dose senadores, em conjunto, 
Nos bastidores, havia a pres- 

são de deputados para que 
tosse dado um drible na deci- 
são do Supremo, Uma das idei- 
as era apenas mudar à rubrica 
daemenda de relator (de RP9 
para RP4, quesão as emendas 
de comissão e de bancada) e 
continuar o mesmo modelo. 
Hã uma avaliação, porém, 

de que isso liberaria os cerca 
de R$ 8 bilhões ainda a empe- 
nhar (jargão que representa a 
reserva do Orçamento para o 
gasto) em 2021, mas deixaria 
os R$gbilhõesjáempenhados 
neste ano em suspenso. Além 
de representar uma afronta ao 
STE com quem se busca ain- 
da um acordo político. 
Colaborou G ullana Miranda, em Lisboa 
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A nova experiência 
de investimento do Itaú. 

Agregador: 

Acompanhe seus investimentos do Itaú 
e de outros bancos e corretoras no mesmo 
lugar. Com ion, você ainda tem integração 
total com sua conta-corrente e pode 

investir a qualquer hora, 

Conteúdo: 

Noticias do mercado viram stories e feed. 

Com ion, você contrata investimentos 

e acompanha as informações do mercado, 

tudo no mesmo lugar. 

Vitrine: 

Escolha investimentos como quem escolhe 

filmes e séries. Com ion, você pode visualizar 

as opções de fundos mais buscadas pelos 
clientes, os últimos lançamentos ou pelas 

maiores rentabilidades. 

Especialistas: 
Invista com quem ganha mais quando 

você ganha mais. Com ion, você pode contar 
com especialistas em investimentos que são 

remunerados pela rentabilidade da carteira 
dos clientes, satisfação com o atendimento 
e total investido com o banco. 

chegou ion 
de investir 
e seu. 
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Moro se diz o real Jair Messias 
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Em discurso, ex-juiz defende tribunal de exceção; infelizmente, a imprensa se cala 

Reinaldo Azevedo 

Josmalista, autor de “O Pais dos Petrelhas” 

Sergio Moro dedicou 73,56% 
do enorme discurso de lanço- 
mento de sua pré-candidotu- 
ra à Presidência da Repúbli- 
cu a uma cotilinário contra a 
corrupção, 
O resto não passou de um 

estorço malsucedido para de- 
monstrar que ele não é o ho- 
mem de uma nata só, O aspec 
to mais gráve de seu discurso 
não mereceu destaque na im- 
prensa. Defendeu, “sem delon- 
gus; como disse, q instalação 
de um tribunal de exceção de- 
dicado ao combate à corrup- 
ção, que chamou de “Corte Na- 
cional Anticorrupção” 
À estrovenga, entende-se, 

corresponderia a alçar u La- 
va fato à condição de ente de 

Estado, que teria, por óbvio, 
de atuar acima dos tribunais. 
O exotismo não para por at, 

Viciado, então, em estruta- 
ras paralelos, propós também 
uma “Força-Tarefa de Erradi- 
cação da Pobreza”, que atuo 
ria, disse, como uma “agência 
independente? Fica a impres 
são de que a resposta às ini- 
quidades sociais do país pas- 
sa por uma reforma da buro- 
crucia e não reflete escolhas 
ue são de notureza política. 
É de uma tolice acachapante. 

Procurei na imprensa algu- 
mu reação negativa dpróopos- 
ta dá tal corte excepeonal. No- 
da! Há sete anos, desde a crio- 

ção da Lava Jato, vivemos sob 
q égide da “caça aos corrup- 

tos” O resultado está ai. 
Chegu a ser estúpido que te- 

nhamos de lembrar que o com 
bote à corrupção não pode ser 
objetivo de governo, mas ação 
corriqueira, permanente, do 
Estado democrático. Não dum 
punto de chegada. 
Não votei, é jamais o faria 

sob qualquer pretexto, em Ja- 
ir Bolsonaro. Mas, por moti- 
vo lágico, não hostilizo quem 
cuiu na conversa, Se ninguém 
mudar de ideia, ele se reelege. 
Assim, recusemos, primeiro, O 

abismo. Mas também já deixei 
claro que certas personalida- 
des que onam por ai deveri- 
um ter mais pudor ao alegar 
ignorância. O presidente pode 
ser acusado de qualquer coiso, 

menos de “imprevisível” 
Não hostilizo, mas sempre es: 

pero que oerrosirvado apren- 
dizado. Os rápupés que se se: 
quiráam ao lançamento da pré: 
condidatura de Moro, infeliz 
mente, evidenciam que isso 
não aconteceu. Embora Bol- 
sunaro estivesse na Câmara 
havia 28 anos, seu triunfo sé 
deveu à razia no política pro- 
vocada pela Lava Jato. Ele era, 
afinal, um político, sim, mas 
não um “tradicional” 
De certo modo, muitos à vi- 

ram como ele próprio vé q hi- 
droxicloroquina no tratamen- 
to contra à Covid-2g: “Se não 
existe um remédio eficaz para 
o que consideramos ser o mal 
do Brasil, por que não recorrer 

u um exotismo?” O “Mito” foi 
a droga “off label” a que mui- 
tos se apegaram. Deu errado, 
Além de não ter combatido o 
mal, levou o paciente —sim, 
o Brosil— à agonia em razão 
dos efeitos colaterais. 
Moro representa, denovo, q 

aposta na antipolítica e no dis 
curso salvacionista. Não por 
açuso, ele se coloca na dispu- 
ta como o herói solitário con- 
tro o qigante —recorreu à ima 
gem de Dovicontra Golias— é 
fala como um profeta. 
Enxerge o futuro é espera 

que outros o sigam. Não exa- 
gerou, Afirmou: “L..) Esse nto É 

o projeto somente de um parti 
do, é um projeto de pais aber 
to para a adesão por todos os 
demais partidos, pelu socie- 
dude brasileira, do empresá- 
rio ao trabalhador, por todo 
cidadão e cidadã brasileiros. 
É o seu projeto, que estava aí, 
aguardando o momento cer 
to. Chegou à horda” 
É provável que nem ele se dê 

conta de que vi está a conhs- 
são de que sempre houve “nm 
projeto” que apenas aguarda - 
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va "o momento certo”, 
Jamais duvidei disso e sei o 

preço que paguei por ter per 
cebido, ainda em 2014, ano de 
criação da Lava Jato, que o ju 
iz-herói contribuia para que 
a polícia tomasse à lugar dá 
política, 
Em seu discurso, Moro ata- 

cou, como se esperava, o PT e 

Lula, vinda que não tenha ci- 
tado o nome. Faz sentido. Co- 
mo juiz, ele retirou o ex-presi- 
dente da disputa em 2018 com 
uma condenação sem provas, 
embora fosse suspeito é in 
competente, coma o STF re- 
conheceu mais turde, Quatro 
anos depois, pretende enfren 
ár o sua caçu sem a fantasia 
da toga. 

Moro busca, num primeiro 
momento, os eleitores desilu- 
didos com Bolsonaro, aqueles 
que julgam que o “Mito” tratu 
Suas promessas é convicções 
— que, ora vejum!, considera- 
vam boas!!! Para esses, Moro 
está a dizer: “Eusou o Bolsona- 
ro de verdade! Este que aiestá 
ésõo falso Messius” Também 
isso fuz sentido, 
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Futuro partido de Bolsonaro, 
PL é marcado por escândalos 
Principal nome do partido, Valdemar Costa Neto foi condenado no mensalão 

Marcelo Rocha 

onasíua O PL, partido que 
vai receber o presidente Jair 
Bolsonaro, tem uma trajetó- 
ria marcada por escândalos 
de corrupção e, Sp des- 
se histórico, ampliou desde 
cano passado a participação 
em dife rentes setores do go- 
verno que se elegeu com a pro- 
messa de acabar com o cha- 
mado “tomalá dá cá” político. 
Sob Bolsonaro, a sigla em- 

placou a deputada Flávia Ar 
ruda (DF) no comando da Se- 
cretaria de Governo e fez in- 
dicações também para o Mi- 
mistério da Saúde, o Banco do 
Nordeste e o FNDE (Fundo 
Nacional de Desenvolvimen- 
to da Educação) —um fundo 
deR$54,4 bilhões sÓúrmaca, 
O fundo é ligado ao Ministé- 

roda Educação e controlado 
por indicações do centrão, O 
FNDE executa à maioria das 
ações e programas da educa- 
ção básica, como alimentação 
e transporte escolar. 
Principal nome da legenda, 

o ex-deputado Valdemar Cos- 
ta Neto passou u mesesnaca- 
deia, após ser condenado a 7 
anos etomeses de prisão pelo 
STF (Supremo Tribunal Fede- 
ral) por corrupção e lavagem 
de dinheiro. Ele, o então vice- 
presidente do partido, Bispo 
Rodrigues, e assessores liga- 
dos aos dois foram acusados 
de envolvimento no mensa- 
lão, esquema de compra de 
apoio parlamentar durante 
o mandato do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 
Valdemar é também inves- 

tigado e processado em duas 
frentes de apuração da Lava 
Jato, por irregularidades na 
área de transportes, fatia da 
administração federal que es- 
teve sob sua influência nos po- 
vermos petistas e no doex-pre- 
sidente Michel Temer (MDB). 
Em nota enviada à Folha, a 

assessoria de imprensa de Val- 
demar afirmou que ele “não 
comenta decisões do Poder 
judiciário ou iniciativas do 
Ministério Público”. 
Em 2018, então em campa- 

nha à Presidência, Bolsonaro 
criticou a imprensa por publi- 
car ainformação de que ele es- 
taria acenando para “corrup- 
tose condenados”, em uma re- 
ferência ao chefe do PL. 
Naquele ano, o então candi- 

dato do PSL avaliou a possibi- 
lidade de o ex-senador Magno 

Malta, do PL, compor a cha- 
pa presidencial, Na ocasião 
estava eim curso uma apura 

ção da Lava lato sobre irregu- 
faridades em empreiteiras que 
prestavarm SErVIÇEES ao então 

Ministério dos Transportes, 
Os procuradores levanta- 

ram suspeitas de que Valde- 
mar e aliados receberam pro- 
pina de empreiteiras que pres- 
tavam serviços à pasta. 

Delatores da Odebrecht, en- 
volvida no escândalo de cor 
rupção na Petrobras, conta- 
ram 205 investigadores que, 
após a empresa ser escolhi- 
da por licitação para constru- 
ir trechos da Ferrovia Norte- 
Sul, houve achaque por par 
te de pigs de Valdemar 
na Valec, à estatal responsá- 
vel por acompanhar a obra, 
A Polícia Federal confron- 

tou as informações com pla 
milhas de pagamentos de pro 

pina apreendidas nos compu- 
tadores da empreiteira duran- 
te uma das fases da Lava Jato. 
Uma delas, identificada co- 

mo"FNS registrou repasses, 
entre outubro de 2007 € fe 
vereiro de 2008, sob o codi- 
nome “Polonês”, no montan- 
te de R$ 4,7 milhões, O dela- 
tor afirmou que “Polonês” foi 
usado para identificar a pro- 
pina transferida a Valdemar 
O inquérito sobre esse caso 

tramita no STE sob a relatoria 
do ministro Gilmar Mendes. 
Em fevereiro do ano passa- 

do, a subprocuradora-geral 
da República Lindôra Araújo 
entendeu que o caso deve ser 
enviado à Justiça Federal em 
Goiás por não envolver auto- 
ridades com foro no Supremo, 
Ao pedir a remessa do caso, 

Lindóra disse v Ts as delaçã Es 
tém sido confirmadas “por 
evidências documentais que 

PL está entre os maiores partidos do pais 
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relatam pagamentos de van 
tagem indevida ao grupo po: 
lítico do ex-parlamentar Val: 
demar da Costa Neto”, Gilmar 
não decidiu sobre o pedido. 
Em 2019, Procuradoria da 

República em Goiás denun- 
ciou Valdemar e outras seis 
pessoas em qutra acusação 
da Lava Jato, De acordo com 
o Ministério Público Federal, 
o grupo de Valdemar apiu, em 
troca de propina, para fraudar 
licitações da Valec destinadas 
aconstrução da Ferrovia Nor 
te-Sul entre 2000 e2011. 
Parte da propina foi, segun- 

doa Procuradaria, olicitada 
e paga em espécie e parte dis- 
simulada como doação para 
as campanhas eleitorais do 
partido de 2010 4 2014, quan: 
do ainda era denominado PR. 
A denúncia se baseou em in 

quéritos, acordos de leniência 
é colaborações premiadas de 
executivos da Camargo Cor 
rêa, Andrade Gutierrez, Cardo: 
ca Engenharia e UTC. No ano 
passado, a Justiça Federal de 
Goiás aceitou à denúncia da 
Procuradoria e transformou 
Valdemar e os demais emréus. 

A Folha a assessoria de im- 
prensa de Valdemar disse que, 
além de não comentar os pro- 
cessos, ele é “defensor do Es- 
tado democrático de Direi- 
to” e que “é fundamental re- 
conhecer a autonômia e inde- 
pendência dos Poderes” 
Apesar de todos os proble- 

mas com a justiça, Valdemar 
mantém o espaço do seu par 
tido na partilha de cargos da 
administração federal, 
O PL tem uma bancada de 

43 deputados federais e 4 se- 
nadores, Compõe o chamado 
centrão, O grupo supraparti- 
dário no Congresso, 
Com as crises sanitária € 

econômica decorrentes da 
pandemia, 0 governo precisou 
ampliar apoios no Congresso 
para aprovar assuntos de seu 
interesse ese proteger frente 
aos pedidos de impeachment 
que miram o presidente. 
Na quarta (1C), Valdemar 

confirmou a realização de 
um ato de filiação de Bolso- 
naro no dia 22: de novembro. 
“Não queiram tudo, que o 

partido não é meu, Tem uma 
outra pessoa lá quefez o acor 
do comigo e nós temos que ali: 
nhar nossos objetivos, só is- 
so” afirmou o presidente da 
República, sem mencionar o 
nome de Valdemar. 

A jornalista Cristiana Lóbo zé mute Exdesl/Drvuligação TV Gleba 

Colunista da GloboNews, 
jornalista Cristiana Lôbo 
morre aos 64 anos em SP 
grasíLia À jornalista e colu- 
nista de política da Globo- 
News Cristiana Lóbo morreu 
nesta quinta-feira (11), em 
São Paulo, em decorrência 
de um quadro de saúde que 
envolvia tratamento contra 
um câncer é uma preumo- 
nda contraída recentemente, 
informou à emissora 

Ela tinha 64 anos e estava 
no hospital Albert Einstein. 
Cristiana se tratava havia 

alguns unos de mieloma muúl- 
tiplo, que é um tipo de cân- 
cer que atinge uma célula da 

ula ússea chamada de 
pia ar responsável pe- 

produção de anticorpos. 
A jornalista imiciou a car 

reira em Goiás e, em Brasi- 
lia, trabalhou nas cobertu- 
ras de saúde e educação, mas 
foi na área é io que teve 
seumaior destaque, inicial: 
mente nos jornais O Globo e 
O Estado de 5. Paulo, 
Desde 1997 na GloboNews, 

o canal de notícias 24 horas 
do Grupo Globo, ela integrou 
o time de frente da emissora 
na apuração dos bastidores 
e na análise do mundo poli- 
tico, integrando a equipe de 
comentaristas do Jormal das 
Dez. Ela também comandou 
pre programa de aná- 

ise Fatos e Versões, em que 
conversava sobre temas de 
relevância da política e da 
economiá com convidados. 
No Twitter, o ex-presidente 

Lula (PT) falou sobre a mor 
te da jornalista. “Meus sen- 
timentos à familia, amigos e 
amigas da jornalista Cristiana 
Lobo. Que Deus lhes dé forças 
neste momento tão triste”. 
A ex-presidente Dilma 

Rousseff (PT) também la- 
mentou. “Dona de um socri- 
so cativante, esempre de óti- 
mo astral, mesmo em meio 
daspereza do noticiário po- 
bitico que emana de Brasi- 
lia, Cristiana Lóbo sempre 

foi uma interlocutora con- 
hável e dotada de muito ri- 
gor técnico na apuração de 
noticias”, afirmou a petista 
nas redes sociais, 
O governador de São Pau: 

lo, João Doria (PSDB), dis- 
se que Cristiana Lóbo era 
“uma das mentes mais bri- 
lhantes do jornalismo bra- 
sileiro. Afivel no trato, dig- 
na na conduta e dedicadissi- 
ma na sua profissão. Minha 
solidariedade à familia, ami- 
pose colegas” 

O presidenciável Ciro Go- 
mes (PDT) afirmou que o 
“jornalismo brasileiro per- 
deu uma grande profissio- 
nal e eu uma amiga de mui- 
tos anos. Que Deus possa 
confortar a familia de Cris- 
tiana Lôóbo e seus colegas” 
Emuma rede social, o pre- 

sidente da Câmara, Arthur 
Lira (PE-AL), afirmou que a 
jornalista era uma profissi- 
onal com quem “todos nós 
postávamos de conversar”, 
O ministro Paulo Guedes 

(Economia) tumbém lamen- 
tou a perda da jornalista em 
nota publicada pela pasta, 
“Além de gostar dela, euapre- 
ciava o seu trabalho. Sua 
isenção, inteligência e pers- 
picácia foram exemplos de 
bom jornalismo” afirmou. 
Além de políricos, vários 

jornalistas, muitos deles co- 
legas e admiradores de Cris- 
tianá Lôbo, prestaram ho- 
menagens nas redes sociais. 

“A Cristiana era amiga, ca- 
rinhosa, generosa, abria as 
portas a todos os juvens jur- 
nalistas que chegavam a Bra- 
silia. Ensinava, pegava na 
mão, dava conselhos e nos 
divertia. Uma baita jorna- 
lista, referência para a pro- 
fissão. Hoje é um dia mud- 
to triste. Ela fará muita fal- 
ta”, afirma Leandro Colon, 
direror da sucursal de Brasi- 
lia da Folha. 
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Aliados de Doria desconfiam de app 
das prévias, mas PSDB não tem plano B 
Ferramenta só será usada com aval de Doria, Eduardo Leite e Virgilio, o que gerou impasse 

Carolina Linhares 

sÃOPAuLO A menos de duas se- 
manas das prévias presiden- 
ciais do PSDB e com a dispu- 
ta acirrada entre os governa- 
dores João Doria (SP) e Edu: 
ando Leite (RS), a votação por 
aplicativo é considerada pas- 
sivel ce fraudes pelos paulis- 
tas, mas é chancelada pelos 
gaúchos e pelo terceiro parti- 
cipante, o ex-prefeito de Ma- 
naus, Arthur Virgílio, 
O partido, porém, não tem 

um plano BR e deve, portanto, 
usar a ferramenta. Dirigentes 
dalependa afirmam que, caso 
os aliados de Doria realmente 
vetemo aplicativo, devem ar- 
car como custo político de in- 
viabilizar ou adiar sem prazo 
avotação do próximo dia 21. 
Nos bastidores, aliados do 

governador de São Paulo afr- 
mam que a insegurança do 
aplicativo pode levar à judi- 
cialização do resultado, 
O prefeito de Jundiai, Luiz 

Fernando Machado, que re- 
presentaa campanha de Doria 
nos temas referentes ao apli- 

AGÊNCIA LUPA 

cativo, diz, porém, ter otimis- 
mo “Apesar de o aplicativo se 
encontrar em fase de desen- 
volvimento, acredito que as 
equipes responsáveis encor- 
trarão o melhor caminho pa- 
ra garantia da votação”, disse. 

“A utilização ou não do dis- 
positivo será uma decisão 
absolutamente conciliada e 
combinada entre à direção 
do partido e os candidatos, 
A única possibilidade descar 
tada é a volta a algo mais vul- 
nerável e prave; o voto na cé- 
dula”, afirma Bruno Araújo, 
presidente do PSDB. 
Segundo as regras do par 

ado, todos os filiados sé ed 
votar pelo aplicátivo —o ca- 
dastro tem que ser feito até 
o próximo domingo (14). No 
entanto haverá urnas eletró- 
nicas em Brasilia para prefei- 
tos, deputados, senadores, 
governadores e ex-presiden- 
tes da sigla que queiram vo- 
tar presencialmente, 
Na avaliação de tucanos da 

ala histórica do PSDB, não 
usar ou limitar o uso do apli- 
cativo a apenas alguns grupos 

É 7), / 
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sigmfica um prejuízo na iso- 
nomia do processo, uma ma- 
nobra que beneficiaria Doria. 
O aplicativo seria a ferra: 

menta para democratizar à 
votação, com possibilidade de 
participação em todo o pais. 
A votação em locais fisicos 

exige uma coordenação hogis- 
tica que o diretório paulista 
do PSDB tem, mas outros não. 
São Paulo, estado que concen- 
tra 25% dos tucanos do pais, 
teria mais condições de levar 
os eleitores até a uma. 
Avantaçem organizacional 

de São Paulo fica clara em re- 
lação à proporção de filiados 
do PSDE cadastrados no apli- 
cativo —&1.4% dos cadastra- 
dos até terça são paulistas. 
O Rio Grande do Sul repre- 

senta 9,75% dos cadastrados e 
outros dos principais diretóri- 
cs que apolam Leite (MG, BA, 
SC, PRe MS) somam 16,8%, 
No total, apenas cerca de 

22 mil tucanos (1,64%) se ca 
dastraram entre os mais de 
Lqmilhão de filiados no pais. 
São Paulo estã acima da meé- 
dia: 4,56% dos filiados do esta- 

Presidente da República Jair Bolsonaro discursa no lançamento do programa Brasil Fraterno, em Brasilia Lina Hades 

Moro erra sobre Lava Jato e exagera em 
dado econômico em discurso de filiação 

Em evento de filiação ao Po- 
demos na quarta (10), o ex 
juiz Sergio Moro fez criticas 
à gestão de Jair Bolsonaro, 
da qual participou como mi- 
nistro da Justiça e Segurança 
Pública até abril de 2029, € à 
governos petistas. Moro evi- 
tou, contudo, falar sobre sua 
atuação ter sido considerada 
parcial nos processos que en- 
volveramo ex-presidente Lu- 
iz Inácio Lula da Silva (PT), 
A Lupa analisou algumas 

das declarações do ex-juiz, À 
reportagem contatou a asses- 
soria de imprensa de Moro a 
respeito das checagens, mas 
não obteve resposta. 

Em 

“Eusempre (...) fiz justiça na 
forma da lei” Sergio Moro, em 
evento de filiação ao Podemos 
raso Emjunho deste ano, o 
STF (Supremo Tribunal Fede- 
ralj concluiu que Sergio Moro 
foi parcial na condução de um 
processo da Operação Lava ja- 
to. O caso levou à condenação 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva por corrupção 

VERDADEIRO À informação está comproradamente correta. 

passiva e lavagem de dinhei- 
ro no caso do triplex de Gua- 
rujá (SP). Nos últimos anos, a 
atuação de Moro como juiz à 
frente da Lava Jato foi alvo de 
criticas e nem sempre foi con- 
siderada justa. 

De acordo com o princípio 
da imparcialidade, previsto 
na Constituição Federal (ar 
tigo 5º), um juiz deve estar 
numa posição de imparciali- 
dade diante das partes e isso 
é um pressuposto para a va- 
lidade do processo. 
Emmarço, durante o julga- 

mento na Sepunda Turma do 
STF sobre um habeas corpus 
da defesa de Lula — que acu- 
sava 0 ex-magistrado de ter si- 
do parcial nos processos en- 
volvendo o petista—, o múnis- 
trodo STF Gilmar Mendes cri- 
ticou Moro pela ordem de con- 
dução coercitiva do ex-presi- 
dente em 2016 e classificou 
esse episódio como “hedion- 
do espetáculo policialesco”. 
Ao jornal The New York Ti- 

mes, O mestre em ciência po- 
litica pela universidade Scien- 
ces Po de Paris Gaspard Es- 
trada escreveu que Moro e 

cutros promotores “perver 
teram os avanços institucio- 
nais da Operação Lava Jato ao 
transformar uma simples for- 
ca-tareta temporária em uma 
entidade acima da ler”. 
Um outro episódio colo- 

cou em xeque a legitimidade 
da atuação de Moro durante 
a Lava jato. Em 2019, uma re- 
portagem do The Intercept 
Brasilmostrou conversas en- 

tre o então juiz e o ex-procu- 
rador Deltan Dalkagnol, Nas 
mensagens, Moro aparece su- 
gerindo testemunhas, dando 
pistas sobre futuras decisões 
e até aconselhando membros 
do Ministério Público Fede- 
ral Pelalei juizes não podem 
aconselhar partes de um pro- 
cesso que estejam julgando. 
Esse episódio ficou conheci- 
do como Vaza Jato. 

“Desde a época do poverno do 
PT o desemprego começou 
acrescer e não parou mais” 
raso Os dados da Pnad Con- 
tinua (Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios) do 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatistica) mos- 

FALSO À informação está comprovadamente incorreta. 

dose cadastraram, enquanto 
2,31% dos gaúchos o fizeram. 
As campanhas de Doria e 

de Leite vêm promovendo 
encontros regionais e ever 
tos pardo cadastramento ge- 
ralde filiados, mas às tucanos 
admitem que a capilaridade 
de São Paulo é mator, 
Entre quem votará presen 

clalmente, São Paulo corres 
ponde a 49% das mais de 663 
passagens emitidas pelo parti- 
do para mandatários que que- 
rem ir até Brasilia. 
O pano de fundo da discus- 

são em tomo do aplicativo 
são as auditorias realizadas 
pelaempresa especialista em 
segurança cibernética Kryp- 
tus, que apontaram fragilida- 
des na ferramenta desenvol 
vida pela Fundação de Apoio 
da Universidade Federal do 
Rão Grande do Sul, 
Em reunião nesta terça (9) 

entre as equipes decada cam- 
panha, a fundação afirmou 
que resolveu 1 das 12 vulnera- 
bilidades encontradas -sendo 
que a última foi minimizada 

Para aliados de Leite, o apli- 

| 

tram que a taxa de desocu- 
pação média anual começou 
a subir em 2015, no segundo 
mandato de Dilma Rousseff 
(PT), continuou a crescer em 
2016 E 2017, na gestão de Mi- 
chel Temer (MDB), mas caiu 
em 2018 e em 2019, primei 
ano do mandato de Jair Bolso- 
naro (sem partido). Em 2045, 
contudo, voltou a subir 

“Em 2018, recebi um convi 
ve do presidente eleito para 
ser ministro da Justiça, (...) 
[Havia] uma persistente re- 
cessão” 
EXAGERADO À economia bra- 
sileira registrou retração em 
2015 e 201% 0 PIB caiu 3,5% & 
4%, respectivamente, segun 
do dados do IBGE. Entretanto, 
em 1º de novembro de 2018, 
quando Moro aceitou convi- 
te do então presidente eleito 
Jair Bolsonaro para assumir 
o Ministério da Justiça e Se- 
gurança Pública, o país já ha- 
via retornado à tendência de 
crescimento. Em 2017, no go- 
verno de Michel Temer, o PIB 
brasileiro cresceu 1,7%. Além 
disso, houve crescimento nos 
dois primeiros trimestres de 
2018, cujos resultados foram 
divulgados antes de 1º de no- 
vembro daquele ano. O pais 
fechou 2018 com um cresci- 
mento de 1,8%. 

cativo estã satisfatório para 
desempenhar a função no dia 
da votação com segurança. O 
entorno do gaúcho vê na ce- 
leuma do a licativo mais uma 
tentativa de aliados de Doria 
de conturbar o processo dign- 
te do temor de uma derrota, 

já membros da equipe de 
Doria, que projetam uma vitó- 
ria do paulista, lembram que 
o relatório da Kryprus foi in- 
cisivo com relação à possibá- 
lidade de fraude em massa € 
que o próprio documento fala 
embrecha para judicialização. 
Os tucanos esperam chegar 

aum consenso atêo fim dese- 
mania, quando se encerramas 
inscrições no aplicativo. 
Para minimizar o efeito de 

eventuais fraudes no md 
tivo, aliados de Doria che 
ram à sugerir que penas fili- 
ados e vereadores pudessem 
usar a ferramenta —os de- 
mais mandatários que podem 
ir nté Brasília só teriam a op- 
ção de votar presencialmen- 
te ou não votar. Mas essa res- 
trição entre os grupos de vo- 
tantes foi descartada, 
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Na avaliação dos paulistas, 
bsso também justificaria os 
gastos do partido com evento 
em Brasília é com a emissão 
de passagens —que não têm 
razão de ser, dizem, se todos 
podem votar pelo aplicativo. 
Tucanos que acompanham 

as prévias não arriscam palpi- 
tar sobre um vencedor O ce- 
nário é apertado. Doria leva 
vantagem em São Paulo, esta- 
do que concentra os tucanos, 
e tem maior capacidade de 
mobilização, mas é visto com 
antipatia em outros estados. 

Leite tem o apoio de mais 
diretórios estaduais, mas que, 
como visto, não têm o tama- 
nho de São Paulo. Entre esta 
dos córm mais tucanos, depois 
de São Paulo, Leite é apoiado 
por Rão Grande do Sul, Minas 
Gerais, Bahia, Paraná, Santa 
Catarina e obteve o apoio re- 
cente de Mato Grosso do Sul. 
O apoio dos diretórios não 

significa votação unânime 
dentro desses estados. 
A votação das prévias será 

indireta e por grupos —cada 
um representa 25% do peso 
dos votos. O primeiro grupo 
é de filiados ao partido. 
O segundo grupo reúne 

4.367 vereadores e 68 depu- 
tados estaduais (com 12,5% 
para cada). Hã ainda o grupo 
de prefeitos e vices, com cer 
ca de 1,000 membros, O úl- 
timo grupo tem cerca de so 
pessoas entre deputados fe- 
derais, senadores, governa- 
dores e vives, ex-presidentes 
do PSDE eo presidente atual, 

Moro não sabe nem o que é 
ser ministro, diz Bolsonaro 
srasiuia O presidente Jair Bol- 
sonaro (sem partido) disse 
nesta quinta (11) que o excmi- 
mistro Sergio Moro, filiado um 
dia antes ao Podemos, não sa- 
bro que é ser preadente nem 
ministro, O ex-juiz da Lava jato 
comandou o Ministério da Jus- 
tiça até abril de 3020, quando 
deixou o governo sob a alega 
ção de interferência do man- 
datário no comando da PF. 
“Não aprendeu nada, não 

aprendeu nada. Um ano e qua- 
tromeses ali [no ministério), 
não sabe o que é ser presiden- 
te nem ser ministro, disse a 
apoiadores no cercadinho do 
Palácio do Alvorada. 
“Vocês gostaram do discur 

so lido pelo cara ontem [quar 
ta]? Eu assisti porque foi meu 
ministro, né. Leu o discurso, 
com dois teleprompters tá” 
O discurso de Moro na ce- 

“Conseguimos, de fato, em 
2019, diminuir a criminali- 
dade violenta e combatemos, 
pra valer, o crime organiza- 
do. Cerca de 1º mil vidas bra- 
sileiras deixaram de ser cei- 
fadas pelo crime neste meu 
primeiro ano como ministro 
da Justiça” 
VERDADEIRO O país registrou 
queda de 17,7% no número de 
mortes violentas intencionais 
emacmy, aponta o Anuário Bra- 
sileiro de Segurança Pública, 
produzido pelo Fórum Bra 
sileiro de Segurança Pública 
Foram 47773 Óbitos naque- 

le ano, frente a 57.592 regis 
trados em 2018. A diferença 
de um ano pará o outro é de 
o.Sigmortes. No entanto, Es- 

pecialistas reforçaram à épo- 
ca que o mimero de assassina- 
tos já estava em tendência de 
queda desde 2018. 
Naquele ano, o indice de 

mortes violentas intencionais 
teve redução de 10,8% em rek- 
ção a 2017, segundo o anuário. 
Enquanto esteve à frente 

do Ministério da Justiça e Se- 
gurança Pública, Moro come- 
morou os números consolida- 
dos pelo Sinesp (Sistema Na- 
cional de Informações da Se- 
gurança Pública), ligeiramen- 
te mais positivos. 
De acordo com a platafor 

ma do governo federal, os cri- 

rimômia de ingresso ao Pode- 
mos teve tom de candidato à 
Presidência. Nele, o ex-juiz de- 
fendeu o legado da Lava fato 
e atacou Bolsonaro 
A respeito do chefe do Exe- 

cutivo, o ex-ministro disse 
que sofreu boicote do gover 
no e que não teve apoio para 
o combate à corrupção, 
“Quando vi meu trabalho 

boicotado e quando foi que- 
brada a promessa de que o po- 
verno combatéria a corrup- 
ção, sem proteger quem quer 
que seja, continuar como mi- 
nistro seria apenas uma far 
sa, disse Moro. 
Nas redes sociais, o ex-alia- 

do foi chamado por apoiado- 
res do presidente de “traira” 
Eles também resgataram vide- 
os antigos em que Moro afir 
mava que não entraria para 
a política, Marianna Holanda 

mes violentos letais intenci- 
onais (homicídios dolosos, 
latrocinios e lesões corpo- 
rais seguidas de morte) cai- 
ram 19% em 2019 na compa- 
ração com 0 ano anterior — 
uma redução de 10.107 mor 
tes, segundo anunciou o en- 
tão ministro, 
A metodologia do Sinesp 

até então era questionada por 
pesquisadores, informava à 
Folha. Especialistas aponta- 
vaum falta de critérios técnicos 
para subunissão das informa» 
ções pelos estados que pode- 
riam levar à dados consolida- 
dos incompletos. 

“Mais de R$ q bilhões foram 
recuperados dos criminosos” 
vERDADEIRO Quando se leva 
em consideração as forças- 
tarefas da Operação Lava Ja- 
to nas instâncias de Curitiba, 
Rio de Janeim e São Paulo, já 
foram recuperados R$ 8,4 hi- 
Ihões. Em Curitiba foram res- 
sarcidos R$ 4,3 bilhões até 24 
de agosto deste ano. Jána ins- 
tância do Rio, a Lava jato recu- 
perou R$ 4,1 bilhões até 1º de 
junho. A força-tarefa em São 
Paulo ainda não resultou em 
nenhum dinheiro recuperado. 

Checagem por Bruno Nomu- 
ra, Carol Macário e Jessica 
Brasil Skroch 

EXAGERADO A informação estã no caminho correta, mas houve exagero 
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DIA MUNDIAL DA PNEUMONIA 
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Estúdio FOLHA : 

Icos em alerta 
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QUEDA NA COBERTURA VACINAL* 
Apesar da vacinação estar disponivel gratuitamente, as taxas de cobertura vacinal têm apresentado queda, Desde 2010, 
quando passou a Integrar o PMI, à vacina preumocácica nunca atingiu à meta de adesão de 95% do público-alvo 
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Justiça climática ea COP26 
Mudanças efetivas no meio ambiente exigiriam reorientação da economia global 

Silvio Almeida 

Professor da Fundação Getulo Vargas e do Mackenme e presidente do maticuço Lulz Gama 

Pura aqueles que acompanham 
26º conferência do clima, em 
Glusgow, na Escócia, q insistente 
referência por parte de ativistas 

do termo justiça climútica” tem 
provocado questionamentos. 

Afinal, qual relação poderia 
haver entre justiça — termo que 
remete à política, o direito e 
d economia e fenómenos da 

Munturezar? 
A história da filosofia tem nos 

ensinado que o separação entre 
ser humano e natureza resulta 
de uma construção histórica e, 
portanto, política. 
Sua elaboração mais recen- 

te tem ráizes na modernidade, 
quando começa a ser gestado 
o capitalismo, cuju sociabilida- 
de tem como base q troca mer 

contil, a predominância da ex- 
plaração do trabalho assalori- 
udo e a mercantilização de pro: 
ticumente todosos aspectos da 
exBtência 

Assim, as formas de viver e de 
pensar não compátiveis comes: 
sa sociabilidade são sufocudas, 
subaltemizadas ou mesmo eli- 
minadas. 
Como afrmamAdormoe Hor 

kheimer em “Dialética do Esclo 
recimento”, “o que os homens 
querem aprender da natureza é 
como empregó-la para dominar 
completamente q ela e aus ho- 
mens. Nada mais importa. Sem 
u menor consideração consigo 
mesmo, o esclarecimento elimi- 
nou com seu coutério o ultimo 

resto de sua próprio qutocons- 

ciência. Só o pensamento que se 
faz violência à si mesmo é sufi- 
cientemente duro para destru- 
ros mitos. 

Aulton Krenak, ao sereferiraos 
povos indigenas, afirma que “a 
modernização jogou essa ger: 
te do campo e da floresta paro 
viver em favelas e em periferias, 
pora virar mato de obra em cem 
tros urbanos. Essas pessovs fo- 
ram arrancados de seus coleti- 

vos, de seus lugares de origem, 
e jogadas nesse liquidificador 
chamado humanidade” 
Falar de justiça climática, den 

tre outras coisas, é compreen- 
der como a ação destrutiva do 
humanidade sobre o natureza 
é uma ação politica e que, por 

isso, provoca efeitos iqualmen- 

te politicos, tais como o apro- 
fundamento das diversas for 
mos de desigualdade. 
A preservação do meto am: 

biente é q luto pela vida digna 
das pessoas que habitam o pla: 
neta, do mesmo modo que a lu- 
ta contra a desigualdade torna 
inafastável a reivindicação pela 
preservação do meio ambiente. 
Os púises mais pobres são os 

mais atingidos pelas consequién 

cias das mudanças climáticas 
provocadas por ações humanas, 
como desmatamento «emissão 
de guses poluentes impoctam 
condições de moradia, de ali 
mentação e, em casos de migru- 
ção, até a locomoção termtorial. 
E como afirmam Olumide 

Abimbola, foshua Rwesi Alkins, 

Tselane Mkhesi Wilkinsone Erin 
Roberts no artigo "Racksm and 
Climate (In) Justice”; “Os paí- 

ses do Norte-Global não estão 
perseguindo ativamente a me- 
to de 1,5º€ nem estão cumprin- 
do seus compromissos financei- 
ros com os poises em desenvol 

vimento para apoiar cadapto- 
ção, bem como os esforços para 
lidar comus perdas e danos dos 
impactos dos mudanças climá- 
ticos e paro garantir o acesso 
energia de qualidade é avessi- 
vel para todos” 

Outro fator importante da re 
lação entre 08 impactos da de- 
gradação ambiental é 05 fato- 
res de raça e de gênero, tunto em 
paises do centro como da perife 
ro do capitalismo, em que pres- 
sous negras e mulheres são os 
muis pobres, 

Como lembra o professor An 
dré Corvalho, da Fundação Ge- 
tulio Vargas, cidades como Nova 
Orleans e qualguer bairro pobre 
e periférico de São Paulo têm em 
comum, além de populações de 
maioria negra, a suscetibilida- 
de a chuvas concentradas ou à 
escassez hidrica. 

Em disputa pela OAB-SP, candidata 
cobra transparência e diversidade 
Para Patricia Vanzolini, prisão em 2º instância é anomalia e Lava Jato foi corroida por abusos 

ELEIÇÃO NA OAB-SP 
ENTREVISTA 
PATRICIA VANZOLINI 

Géssica Brandino 
e Renata Galf 

MDGI DAS CRUZES (57) E SÃO PAULO 
Pela primeira vez a disputa pa- 
ra a presidência da OAB (Dr 
dem dos Advogados do Brasil) 
de São Paulo, a maior seccio- 
nal do país, terá duas mulhe- 
res concorrendo, 
Uma delas é a advogada cri- 

minalista e professora Patri- 
cia Vanzolini, 49. Ela foi vice 
de Leonardo Sica em 2518, E- 
cando em terceiro lugar com 
16% dos votos. Agora, eles in- 
verteram posições. 

Vanzolini aposta emseu po- 
tencial de mobilizar a jovem 
advocacia E repete à propos- 
ta de “abrir a caixa-preta” da 
seccional, Para ela, a apatiae a 
indiferença em relação 304R 
são os matores adversários na 
eleição, que será no dia 25 de 
novembro. 
A advogada crítica o posi- 

cionamento político do pre- 
sidente nacional da OAB, 
Felipe Santa Cruz, a prisão 
em segunda instância e diz 
que a Lava Jato foi corroida 
por abusos, tendo na entra- 
da de Sergio Moro na politi- 
ca a sua “pá de cal”, 

Quais são as propostas que di- 
ferenciam à sua chapa em rela- 
ção às dos outros candidatos? 
Nossa gra juca sendo cos 
truída ao longo dos últimos 
trés anos. A OAB precisa, em 
primeiro lugar, arrumar a ca- 
sa [Dizer] não à reeleição, que 
consideramos uma prática 
perniciosa e que prejudica a 
gestão, [Também|) entende- 
mos que se temos como pau- 
ta à representatividade, pre- 
cisamos de representativida- 
de dentro. 

E em relação à transparência 
das contas da ordem? A ges- 
tão financeira da OAB tem que 
ser tirada da caixa preta, tem 
que ser tirada do século 19. O 
presidente atual se elegeucom 
essa proposta de apresentar 
um portal da transparência. 
Desafio qualquer economista 
ouanalista de contas públicas 
examinar porque vai ver que 
é um portal um bocado opa- 
co e bem pouco transparente. 
Temosumasenrie de projetos 

estratégicos, desde publicida- 
de a ter um portal realmente 
transparentee fácil deserlido. 

A advogada e professora Patrici 

Patricia Vanzolini, 49 

a Vanzolini, candidata à presidência da OAB-SP martane Dergueo/Folhagresa 

Possui pratuação, mestrado e doutorado em direito pela PUC (Pontificia Universicade Católica) de São Paulo 
Ingressou ra OAB em 2002. E advogada criminalista e professora na Universidade Presbiteriana Mackencie, 
Em 2018, concorreu a vice-presidência da DAR-SP O cabeça de chapa naquela eleição, Leonardo Sica, É apora seu vice 

Qual é sua proposta em re- 
lação à anuidade da OAB? 
É preciso primeiro um cho- 
que de saneamento de con- 
tas, quer dizer, o que está en- 
trando, o que está saindo, em 
que está sendo gasto, Mas en 
tendemos que é possivel red 
ir a anuidade. 

Seu nome só foi divulgado co- 
mocabeça de chapa em outu: 
bro, Por qué? Tem um pou- 
guinho do machismo estrutu- 
ral, Porque ambos nos apre- 
sentávamos como pré-candi- 
datos, mas aparentemente as 
pessoas acreditaram que ele 
erao verdadeiro pre-candida- 
to & que eu era uma pré-candi- 
data de mentira. E nunca foi. 
Uma das razões pelas quais 

o meunome foi escolhido tem 
aver comeu ser mulher, mas 
não só. Também tem a ver 
com o fato de vivermos um 
momento de protunda apa- 
tia em relação à OAB. 
Como ao lado da carreira de 

militante da advocacia crimi- 
naleusou professora e tenho 
esse contato empático com 
grande parte da jovem advo- 
cacia, entendemos que eu era 
um nome que poderia mobilr 
zar, tirar as pessõas da inércia. 

Como avaliaas cotas raciais e 
de gênero paraa OAB? Tan- 
to a paridade quanto as co- 
tas foram uma batalha as- 
sim sangrenta. É muito bom 
que todos entendam o quan- 
to foi dificil, 
A DAB tem que espelhar o 

que é a sociedade. Se a soçcle- 
dade tem metade de mulheres 
advogadas tem que ter meta: 
de de mulheres na chapa, Se 
tem 30% de advogados negros, 
tem que ter 324 de advogados 
negros na chapa. 

A OAB precisa, 

em primeiro 
lugar, arrumar a 

casa. [Dizer] não 
à reeleição, que 
consideramos 
uma prática 

perniciosa e que 
prejudica a gestão 

Mas foi timida a aprovação 
no sentido da equidade ra- 
cial ser permitida de forma 
que não precisasse em todas 
as instâncias 

Chegaram a discutir aplicar 
os jo% de cotas raciais na di- 
retoria, como aprovado inici- 
almente? Chegamos, [mas] 
PRECISAS aquelas Pra E ES 

que já estavam muito prúva- 

mas, que já estavam engaja- 
das no projeto e que já tinham 
uma relação conosco, Esse 
foi nosso critério de escolha. 

Como avalia o parecer da OAB 
que aponta crimes comuns € 
de responsabilidade de Bol- 
sonaro? A OAB tem um pa- 
pel importante na defesa da 
democracia e ela passa por 
eventualmente apontar vio- 
lações perpetradas por este 
ou aquele governo. 
Mas para esse papel institu- 

cional ser bem desempenha- 
do não é possível que sobre a 
DAB pese nenhum tipo de in- 
teresse próprio, de interesse 
político partidário. 

Por isso, acho ruim e noci- 
vo que o presidente |Felipe) 
Santa Cruz tenha uma vincu- 
lação partidária e tenha anun- 

ciado pretender se candida- 
tar 20 governo do estado [do 
Rio). Isso coloca sob suspei- 
ta à sua posição em relação 
ao atual governo, 

Como a sra. se posiciona no 
espectro ideológico? ADAR 
é uma entidade que congrega 
e val congregar sempre bolso- 
naristas e lulistus. Quem quer 
se pretender ser dirigente che 
uma instituição desse porte 
tem que permanecer num es- 
tado de neutralidade, 

Folha faz entrevistas 

com candidatos à 

presidência da OAR-SP 

Em preparação para à 

disputa pela presidência da 
DAR (Ordem dos Advogados 
do Brasil) ce Sao Paulo, à 
Folha publica uma serie de 
entrevistas com os candidatos 
ao cargo. À maior seccional 
da ordem no pais escolherá 
seu novo mandatário em 
eleições a serem realizadas no 
próximo dia 25 de rovembro 

FOLHA DE S.PAULO + + + 

E possível ver q rotina de de: 
sahamento de cases, alaguinen 
tos e falta de água nos bairros. 
Eno câmpo, essa situação afe- 
ta à agricultura de subsistên- 
cia ou os pequenos produtores 
rurais em razão das secas e da 
menor previsibilidade climútica. 
Comunidades tradicionais qui- 
iombolas ou indigenas também 
são afetadas por conta de quei- 
mados e escassez de alimentos 
ede água. 
Dados esses futores, não é de 

seestranhar a dificuldade de um 
acordo sobre as medidas a se- 
remadotadas mo enfrentamento 
dos mudanças climúticas. 
Ações necessários para miti- 

garos efeitos das mudanças chi. 
múticas não se reduzem ao pla: 
mo emoral: che perdem de trans 
formações no mivel da econo- 

mia política. O dilema é que es- 
tumos conte do durissima re- 
alidode de que à destruição do 
meio ambiente está em conendo 
com a reprodução das formas 
sociais do capitalismo, cuja ru- 
cionalidade não leva em conta 
a possível eliminação da vida 
rui Bérro. 

Como a sra, avalia à atuação 
do STE? Tenho muitos elo- 
gios à fazer ao STE mas por 
vezes o Supremo exagera no 
chamado ativismo judicial. 
Por vezes, invade a esfera de 
outros Poderes. E o proble- 
ma é que o ativismo judicial 
é um cheque em branco na 
mão do Judiciário. Permitir 
que o STF legisle me parece 
muito temerário. 

Qual a sua posição quanto à 
prisão em segunda instância? 
Me parece uma dessas situa- 
ções de teratologia [anoma- 
ha). À Constituição diz que 
ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em jul- 
gado de sentença penal come 
natória, Não tem como inter 
pretar isso de outra forma, A 
meu ver o Supremo errou ao 
permitir a prisão em segunda 
Enstância e acertou ao proibir. 

Qual balanço faz da Lava Jato? 
Quando a Lava Jato começou 

era muito auspicioso, muito 
esperançoso. Mas acabou sen- 
do corroida por tantos abu- 
sos. Ao mesmo tempo, acabou 
sendo tão contaminada por 
politica partidária, que per 
deu quase 100% do seu valor, 
O malor prejuizo é que 0 

processo conduzido pelo Mo: 
ro nos impedirá de saber se o 
Lula era culpado ou inocen- 
te, Agora o Moro fecha com 
chave de ouro, Ele sai da ma- 
gistratura, val para o governo 
Bolsonaro e se lança pré-can- 
didato à Presidência, Isso é à 
pá de calna Lava Jato. 

Qual é a sua leitura sobre a 
nova Lei de Improbidade Ad- 
ministrativa? Aantiga Leide 
Improbidade Administrativa 
era muito aberta, acho que a 
nova lei corrige algumas algu- 
mas questões de amplitude. 

Como avalia o passaporte va- 
cinal? A gestão da pandemia 
e da saúde pública no Brasil é 
uma bagunça tamanha que é 
dificil até se posicionar Não te- 
mos uma política nactoral, [s- 
so faz Com que as situações se- 
jarm as mais injustas do mun- 
do, com que os fóruns tenham 
ficado fechados enquanto os 
shoppings eram abertos, 

Se há uma razão de saú- 
de pública, ela supera razões 
individuais é deve ser acolhi- 
da como uma razão legitima 
para se exipir O passaporte 
da vácina. 

Qual a posição da sra. em re- 
lação ao aborto? À estrate- 
gia de simplesmente crimina- 
lizar a mulher que faz o abor- 
to a partir do primeiro instan- 
te da gravidez não está surtin- 
do o efeito desejado. É preci- 
so que a política pública se de- 
bruce de forma não precon- 
ceituosa e sem tabus e avalie 
qualamelhor forma de prote- 
ger mães e crianças. Nãoacho 
que é nem um pouquinho 0 
papel da OAB se meter nisso. 
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China iguala Xi Jinping a Mao e Deng e 
pavimenta caminho para 3º mandato 
Resolução histórica consolida autoridade do atual líder chinês após plenária do Partido Comunista 

Bauru (sp) O Partido Comu- 
nista Chinês aprovou nesta 
quinta (11) uma resolução em 
que lista grandes feitos de 
sua história e suas conquistas 
e consolida a autoridade de 
Mi finping à frente do regime. 
O relatório, publicado pela 

agência de notícias estatal Xi- 
nhua, é o resultado da sexta 
plenária do Partido Comuntis- 
ta, O evento começou na se- 

gunda (8) e reuniu cerca de 
aco membros da legenda com 
direito a voto, além de cerca de 
outros 150 não votantes, para 
discutir os rumos dá China. 
De acordo com a Xinhua, o 

Comité Central decidiu que a 
lição a se tirar da história do 
partido, que completou 120 
anos em julho, é permane- 
cer firme em todas as áreas 
e que à prioridade é manter 
a liderança do PC Chinês — 
ou seja, à consolidação de 
Mi, descrito como o princi- 
pal fundador do marxismo 
da China contemporânea. 
A plenária ocorreu à por 

tas fechadas, mas o que já ha- 
viachamado a atenção para o 
evento fod o anúncio E cut 
haveria uma “resolução his- 
tórica” —algo que só havia 
ocorrido duas vezes até então. 
Na primeira resolução desse 

tipo, em gas, em plena quer 
ra contra o Japão, a legenda 
afastou correntes ideológicas 

diesidentese definiu que seria 
guiada por Mão Tse-tung. Na 
segunda, em 1981, sob Deng 
Xiaopinp, a plenária decidiu 
que passaria a condenar à Re- 
volução Cultural do mesmo 
Mao, que perseguiu dissiden- 
tes, baniu tudo o que via co- 
mo relacionado à burguesia 
e mergulhou o país no caos, 
Assim, a terceira resolução 

tem o objetivo de consolidar 
Xicomo olider mais forte des- 
de Mao e criar o caminho pa- 
ra um terceiro mandato, de- 
pois de o pais abolir os limi- 
tes para reeleição, em 2018. 
O texto fala em “defender 

E 

resolutamente a posição cen- 
tral do camarada Xi finping no 
Comitê Central e no partido 
como um todo” e preservar 
a autoridade do comitê “para 
jarantir que todos os mem 
ros atuem em unissono”, 
O partido tem como prin 

cipioum conceito conhecido 
como centralismo democráti 
co, |sso significa que, a portas 
fechadas, q dissenso é permi- 
tido. Os integrantes do Comi- 
té Permanente, por exemplo, 
podem discordar e até criti- 
car Xidurante as reuniões do 
órgão. Mas, uma vez que se 
chega a um consenso, todos 

Trajetórias dos maiores lideres do PC Chinês 

Mao Tse-tung (1943-76) 
Maior lider do partido, 
responsável por levar 
os comunistas ao poder 
Tambem sob sua supervisão 

foram implementados o 
Grande Salto Para a Frerte 
e à Revolução Cultural 

Deng Xiaoping (1978-895) 
Exerceu diversos cargos, 
embora nunca o de lider 
máximo do partido. Mesmo 
assim, controlou a legenda 
na prática e foi o responsável 
pelas reformas de mercado 
que revolucionaram a China 

devem apoiar publicamen- 
te o que foi acordado —e re- 
clamações não são toleradas. 
Segundo a Xinhua, os mais 

de 350 participantes da reu- 
nião concordaram, em una- 
nimidade, com o texto final 
da resolução, que destaca a 
atuação da China em diferem 
tes aspectos — da resposta à 
pandemia de coronavirus à 
modernização das defesas € 
das Forças Armadas chinesas. 
Emum trecho que mencio- 

na alguns dos desafios recen- 
tes enfrentados pela China, à 
resolução afirma que o Polir 
buro, órgão máximo do Par 

Xi Jinping (desde 2012) 
Centralizou O poder como 
nenhum lider desde Mao e 
fez do combate à corrupção 
uma prioridade; aumentou 
os embates com os EUA 

alem ce ter lidado com 
a crise do cororavirus 

Taiwan, entre Pequim e Washington 
Arranjo imperfeito que evitou guerra por décadas está sendo posto a prova 

=——— 

Fattana Prazeres 

Sentor [eli na Untecra dade de Negocios Interno dns e Ecominia, em Pequim, lol secretária de comércio estesor e conselhelra sbmar pa dreção-gerl da DME 

Não há nada potencialmen- 

te mais explosivo nas relações 
China-Estodos Unidos do que 
Taiwan. A revista The Econo- 
mist, numa edição de maio, trou- 
xe no capa “O lugar mais peri- 
goso da Terra; referindo-se à 
ilha. O titulo é exagerado, mas 
desde então a situação piorou. 
Oque aconteceu? Por que Tui- 

wan passou user essa luz verme 
lha piscando no radar? Desde 
a década de 1970, háum equili 
brio delicado entre Washington 
e Pequim q respeito de Taiwan. 

[526 Mathias Alencastro | qui Lúcia Guimarães 

Esse equilibrio — agora amea- 
cudo— é composto de ambiqui- 

dadese contradições Foinego- 
ciado quando os EUA reconhe- 
ceram à China sob o comando 
do Partido Comunista, em detri- 
mento de Taiwan. Em resumo: 
Os EUA aceitam que há “uma 

única Chino” da qual Turwan é 
parte. Reconhecem que ogover: 
noda República Popular do Chi- 
nãé o representante legitimo do 
pais. Apesar disso, Washington 
rejeito areunificação política do 
China, a não ser por meios pa- 

cificos. Como parte do acordo, 
Deng Xioóping aceitou, à con- 

trugosto, que os EUA continuas 
semvendendo armas a Taiwan. 

Logo após a normalização ds 
relações China-EUA, o Congres- 
so americano aprovou a Lei de 
Relações com Taiwan. Não há 
compromisso formal de os ELA 
defenderem militarmente ilha 
no caso de uma invasão liderado 
por Pequim, mas a lei deixo es- 
sapossibilidadeaberta É a cho- 
mudo ormbiguidade estratégica. 
Agora, Joe Biden —de forma 

sex Tatiana Prazeres |SÃO. Jaime Spitrcoveloy 

deliberada ou não— lança dúvi: 
das sobre a politica americana 
para Tarwan. Numa entrevista 
emoutubro, foi questionado se 
os EUA se comprometiam a de- 
fender o ilha num eventual ato 
que. “Sim” respondevcloramen- 
te. Biden tumbém havia dito em 
agosto que os EUA defenderiam 
Taiwan porque haviam assumi- 
do o compromisso de fuzélo 
SO que esse cumpromisso não 

existe, não há uma aliança mili- 
ter, um tratado que obrigue os 
EUA aagir Emvez disso, sempre 
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PALEASENRERSU 

É ARA 

tido Comunista e do regime 
como um todo, conduziu o 
pais a “avanços significativos 
em todas as áreas”. Entram 
nessa lista, além do comba- 
te à crise sanitária, a manti- 
tenção de um “bom ntmo” 
na economia, à autossufici 
ência cientifica e tecnológica, 
a luta contra a pobreza, a es 
tabilidade social, os esforços 
de proteção ambiental eo en- 
frentamento aus desastres na- 
turais —o país teve que lidar 
recentemente, por exemplo, 
comenchentes históricas que 
deixaram dezenas demortos. 
Além do apoio a Xi, o comi- 

tê também lista como priori- 
dades o início de uma “nova 
jornada para construir um pa- 
is socialista moderno em to- 
dos os aspectos” a defesa do 
modelo conhecido como “so- 
cialismo com caracteristicas 
chinesas” e a integridade po- 
lítica, definida como o alinha- 
mento à liderança do partido. 
A resolução reforça, ainda, 

ideais como o “sonho chinês”, 
termo usado por Xi em discur- 
sos e que simboliza o projeto 
politico do PC, e o “rejuvenes- 
cimento dá nação”, principal 
objetivo-slogan do partido, 
“Olhando para trás, para os 

esforços do partido no últi- 
mo século, podemos ver por 
que tivemos sucesso e como 
podemos continuar a ter su- 

reinou a incerteza. À redção de 
Biden teria sido um movimento 
calculado — ou um mero descui 
do comas palavras? Contirmar 
a vender armas para Taiwan é 

uma coiso. Comprometerse q 
defendé-la militarmente é outro, 
Umeompromisso formalde de 

fesa fortaleceria vozes pró-inde 
pendência em Taiwan, acirran 
doúnimos. Apis as entrevistas, à 
Casa Branca se apressou em es- 
clarecer que o posição dos EUA 
sabre q ilho segue inalterada 
O cólculo político de Wa- 

smngton, no entanto, pode es- 
tor mudando. Diante do aumen- 
to do poderio militar da China 
e de seu discurso mais asserti- 
vosobrea reunificação, vs EUA 
agem como se q paciência de 
Pequim estivesse terminando. 
Enquanto isso, vendem armas. 
As lideranças chinesas, por 

sua vez sobemo tome demons- 
trum força. As ações e às reo- 

A 

cesso”, diz a resolução, “Is- 
so garantirá que atuarenos 
com maior determinação é 
senso de propósito mais for 
te para permanecermos héis à 
missão fundadora do partido” 
Para manter o que os mem- 

bros do Comitê Central des- 
crevem como “jornada glori- 
osa” do Partido Comunista, 
a resolução determina que 
as principais tarefas de seus 
membros são à oposição “ao 
imperialismo, ao feudalismo 
e ao capitalismo burocrata”, 
Assim, recontam a histó- 

ria da China sob Mao Tse- 
tung que, segundo a resolução 
aprovada nesta segunda, pós 
fim so “dominio de explora- 
dores sobre os trabalhadores”, 
A resolução aprovada pelo 

comite menciona temas con- 
sidlerados sensíveis para Pe- 
quim, Em Hong kong e Ma- 
cau, o texto menciona medi- 
das adotadas pelo PC Chinês 
para“abordar sintomas e cau- 
sas profundas de questões re- 
levantes”, sem especificá-las. 
Ambos os territórios eram 

colônias europeias é foram 
devolvidos ao dominio chinês 
no final dos anos 199º —Honp 
Kong pelo Reino Unido, em 
1997, é Macau por Portu a), 

em1ig9g. Em tese, são pegádos 
sobo princípio “um país, dois 
sistemas , ou seja, pertencem 
à China, mas têm certa auto- 
nomia em relação a Pequim. 
Hong Kong, no entanto, tem 

sido alvo do escrutínio inter- 
nacional, especialmente a par 
tir de 2019, quando uma on- 
da de protestos levou milhões 
de pessoas às ruas da ec-coló- 
nia em atos pró-democracia. 
No ano passado, a nova 

Lei de Segurança Nacional 
impósta por Pequim no ter- 
ritório marcou o aumento 
da repressão a dissidentes. 
A legislação foi criada para 
punir qualquer ato que a Chi- 
na considere subversão, se- 
cessão, terrorismo ou con- 
luto com forças estrangeiras. 

e ló a resolução da le- 
genda, porém, trata-se de uma 
das medidas que “ajudaram à 
restaurar a ordem em Hong 
Kong e a garantir uma mu- 
dança para melhor na região”, 
Taiwan, outro tema consi- 

derado ultrassensivel para Pe- 
quina, é mencionada uma úni- 
ca vez nas 15 páginas do docu- 
merito, apenas para reafirmar 
asólida posição do regime em 
relação à ilha que a China con- 
sidera uma provincia rebel- 
de. “Opomo-nos firmemen- 
te às atividades separatistas 
que buscam a “independên- 
cia de Taiwan. Opomo-nos 
firmemente à interferência 
estrangeira”, diz a resolução. 
Outras questões controver: 

sas para Pequim, como a si- 
tuação dos uigures em Xin- 
jjang eo movimento pela in- 
dependência do Tibete, não 
são tratadas na resolução, 
O mais perto que o part- 

do chega de reconhecer er 
ros é quando a resolução afir- 
ma: “Devemos estar absoluta- 
mente certos de que não co- 
metemos erros catastróficos 
em questões fundamentais”. 

ções das duas potências muche- 
ares se retroolimentam. A China 
prefere ndo testor a ambiguida 
de americana com um ataque. 
Muitos na China pensam que 

os EUA se sentiriam compeli- 
dos a defender Tarwan, porque o 
omissão seria vista como emble- 
mútica do declínio americano. 
Muitos outros pensam que 

os EUA não arriscariam entrar 
mum conflito, mas que, ainda 

assim, o melhor para Pequim 
seria buscar a reunificação po- 
cificu. Pelo peso da China, a 
realidade tenderia a se impor 
No hipótese de Taipé declo- 

rar independência ou de Wa- 
shington apoiar essa posição, 
Pequim não hesitard em usar a 

lorça. O arranjo imperfeito que 
evitou uma confrontação mili- 
tar por décadas estú sendo pos- 
to à prova. Assim, Taiwan pas- 
sau ser palco principal dae rivo- 
lidade geopolítica do século 27. 
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Forças russas junto à Ucrânia 
geram alarme e alarmismo 
EUA advertem Rússia em meio a crise que envolve tambem Belarus e Polônia 

Igor Gielow 

SÃO PAULO À tensão politica 
e militar envolvendo o Oci- 
dente é a Rússia, centrada 
na crise dos refugiados en- 
tre à aliada do Kremlin Be- 
larus e o membro da Otan 
Polônia, ganhou o reforço 
de um il conhecido, 
Como em murço é em vá- 

rias quiras vezes desde que 
o Kremlin anexou a Crimeia 
em 2014, à concentração de 
tropas russas perto da Ucrã- 
nia fez soar alarmes e alar- 
mismos nos EUA ena Europa. 
“Não temos certeza das in- 

tenções russas, mas conhece- 
mos seu manual. Nossa preo- 
cupação é que a Rússia possa 
cometer o grave erro de tentar 
repetiro que fezem 2014 ahr 
mouna noite de quarta (15) 0 
secretário de Estado dos EUA, 
Antorry Blinken, responsável 
pela diplomacia americana, 
Hã dois aspectos a conside- 

rar em sua fala, Primeiro, O 
motivo de alarme ocidental: 
de fato há movimentações de 
tropas consideradas inusuais 
por analistas militares. Desde 
o começo de novembro, ima- 
vens de satélite captadas pe- 
la empresa Maxar e avaliadas 
pela firma de inteligência Ja- 
ne's indicam concentração de 
tropase blindados emregiões 
como lelnia, a 300 quilôme- 
tros da fronteira da Ucrânia. 
Segundo o Ministério da De- 

fesa ucraniano, hã qo mil sol- 
dados deslocados ao longo 
das linhas fronteiriças, jun- 
to ao leste do país, que desde 
2014 é governado de forma qu- 
tônoma por rebeldes da mai- 
oria Étnica russa da região, 

conhecida como Donhass, 
Eles não chegaram a se 

separar, como a península 
da Crimeia, mas iniciaram 
uma guerra civil que matou 
mais de 13 mil pessoas e estã 
congelada há cerca de cinco 
anos. Neste ano, Kiev ensai- 
ou uma retomada com movi- 
mentos de tropas, respondida 
por Moscou com exercícios 
envolvendo 120 milsoldados, 
Ao fim, Os russos retroce- 

deram, tendo conseguido im- 
pedir a ação. Para o presi- 
dente Vladimir Putin, uma 
Ucrânia na Otan, a aliança mi 
litar ocidental, é inaceitável, 
À posição guiou seus atos 

em 2014, quando um golpe 
derrubou o governo pró-Rus- 
sia em Kiev Tanto Ucrânia co- 
mo a aliada Belarus são tarm- 
pões estratégicos, separando 
suas forças das do Ocidente. 
De quebra, na situação atu- 

al, mostrar força é uma sinali- 
zação à Turquia, que vendeu 
drones militares, 0s mesmos 
usados pelos azeris contra 05 
armênios em 20026, à Ucra- 
niá. Ancara, uma parceira e 
rival de Moscou, tem preten- 
sões na bacia do mar Negro. 

TODA MÍDIA 

O Kremlin dá de ombros. 
De acordo com o porta-voz 
Dimitri Peskov, as movimen- 
tações de tropas são proble- 
ma de Moscou e ocorrem em 
seu território, No mais, voltou 
anegar intenções agressivas. 

Ai entra o alarmismo. Pa- 
ra observadores mais con- 
trários à Rússia, a movimen- 
tação faz parte de uma estra- 
tégia maior de pressão so- 
bre o Ocidente que envolve 
a crise dos refugiados de pa- 
ses afetados por conflitos, 

Talvez 15 mil deles estão ho- 
je na Belarus, pais sob san- 
ções ocidentais desde 
o ditador Aleksandr L 
chenhko desencadeou a repres- 
são à protestos contra mais 
uma eleição fraudada em que 
tod declarado vitorioso, em 
ação, Ele é apoiado por Putin. 
Segundo a União Europeia, 

os imigrantes foram atraídos 
pára serem usados como ar 

mas na fronteira com dois 
membros do bloco, a Polônia 
ca Lituânia, em retaliação pe- 
las sanções. Minsknega, claro. 
O governo polonês foi além, 

acusando Vladimir Putin di- 
retamente de participar do 
esquema, o que, também de 
forma óbvia, o Kremlin des- 
carta. Nesta quinta-feira fu), 
a empresa aérea estatal Ae- 
roflot teve de negar relatos 
de que teria trans ortado 
refugiados para a Belarus 
O governo de Lilkachenko 

recorreu à Putin, que despa- 
chou até aqui quatro bom 
bardeiros para patrulhar os 
véus do é vizinho, um ape 
ritivo do Ri ato que o Kremlin 
diz estar disposto a dar caso 
a concentração de forças po- 
lonesas e de Minsk na fron- 
telra escale para um conflito. 

Nesse sentido, o secretário 
americano Blinken refletiu 
essas preocupações de forma 
mais alarmista também, até 
porque concedeu a entrevis- 
ta ao receber o seu homólo- 
goucraniano, Dmitri Kuleba. 

O que está em jogo na crise 

Gasodutos  — Frontelra 
da UE 

ja. 
o) e Sa 

| Nelson de Sd 
neon sadégrupololha com.br 

Impasse sobre Nord Stream 2 
leva sombra de guerra à Europa 

Noalto do francês Le Monde, 
“Polônia e Ucrânia enviam tro- 
pas” à fronteira, contra Bela- 
rus e Rússia. Angela Merkel e 
Vladimir Putin conversaram 
pelo segundo dia seguido, pa 
ra tentar conter a escalada, 
Na disputa entre Polônia e 

Belarus, que chegou a ser sua 
manchete, o New York Times 
evitou defender um dostados, 
em contraste com outros jor 
nais ocidentais —que se pu- 
seram do lado polonês, con- 
tra a entrada dos imigrantes 
curdos presos na fronteira 
O NYT ressaltou a ausência 

de informação, “Belarus, Po- 
lúmia e Lituânia [aliada da Po- 
lônia| se recusam a permitir 
que o mundo veja de perto o 
impasse dos i pie To- 
da a área “foi declarada proi- 
bida para mídia jornalística”. 
Naoutra frente, via Eloom- 

berp, “EUA alertam Europa 
que Rússia pode planejar in- 
vasão da Ucrânia citando au- 
toridades anônimas e aumen- 
to nas tropas russas. Foi um 
dia após o secretário de Es- 
tado surgir dizendo algo pa- 
recido, por CNN e outras, ao 
lado do chanceler ucraniano. 

O americano voltou a dizer 
que seu pais está comprome- 
tido com a “independência 
e integridade” da Ucrânia. 
Aqui ele está no campo da 

retórica, À Ucrânia pediu pa- 
ra se tornar parte da Otan, 
mas o fato É que, como se 
trata de um país afetado por 
disputas territoriais, a acdmis- 
são não pode ocorrer segun- 
do o estatuto da aliança. 
Ao mesmo tempo, hou- 

ve uma escalada da ativida- 
de militar dos EUA e de ou- 
tros aliados com Kiev nos úl- 
timos anos. O mar Negro tor 
nou-se, assim como o Báltico, 
uma das áreas de atrito po- 
tencial mais ativas do mundo, 
Em junho, os russos afas- 

taram um navio de guerra 
britâmico próximo da costa 
da Crimeia a tiros e bombas, 
um incidente gravissimo 
Há outros fatores: elevar o 

status ameaçador de Putin é 
uma forma de a Otan driblar 
suas profundas divisões inter 
nas com discurso único. Com 
uma linha de choque estabe- 
lecida do Negro ao Báltico e 
as crises ma Belarus e com a 
Ucrânia, o embate entre Oci- 
dente é Rússia entra numa no- 
va e perigosa fase. Ninguém 
deseja a guerra, mas O Fis- 
code acidentes ou surpresas 
como a de 2014 está em alta. 

Lukachenko ameaça 
cortar fornecimento 
de gás para Europa 

O ditador da Belarus, Alek- 
sandr Lukachenho, ameaçou 
nesta quinta-feira (11) cortar 
o fornecimento do gás russo 
que passa pelo território de 
seu pais emdireção à Europa. 
O lider fez sua ameaça em 

uma reunião com ministros 
ara discutir a crise coma Po- 
ônia, avizinha queo acusa de 
usar refugiados como armas. 

&» Pontos de entrada de 
imigrantes na UE 

já o chanceler enfatizou à 
agência da Ucrânia, Ukrin- 
form, ter falado com o secre- 
tário sobre o gasoduto Nord 
Stream 2, entre Rússia e Ale- 
manha, cujo “sucesso tornará 
Moscou mais atrevida em su- 
as ações. Disse que agora vai 
levar a questão aos colegas da 
União Europeia, na sepunda. 
Também o Argumenty i Fak- 

ty entre outros jornais rus- 
sos, ressaltou o pano de fun- 
do da “nova ameaça” à apro- 
vação européia do gasoduto. 
O Nord Stream a já está pron- 
to, mas, sob pressão america- 
na e de paises do Leste Euro- 
peu, principalmente Polônia, 
Lituânia é Ucrânia, ainda po- 
deser inviabilizado, mforma o 
alemão Suddeutsche Zeitunp. 

Varsóvia afirma que Luka- 
chenko trabalha sob as or 
dens do russo Vladimir Putin, 
atrundo imigrantes de lugares 
como o lráque para empur 
rá-los para a União Europeia. 

“Nós aquecemos à Europa, e 
eles ainda nos ameaçam com 
o fechamento de fronteiras. E 
que tal se nós cortássemos o 
gás natural para eles? Então 
eu recomendaria que as lide- 
ranças da Polônia, da Litu- 
ânia e de outros povos sem 
cérebro para pensar antes 
de falar”, declarou o ditador 
Dos 5 principais gasodu- 

tos que levam o produto rus- 
so para à Europa, onde Mos- 
cou domina 40% do mercado, 
1 passa pela Belarus: o lamal- 
Aurora Boreal, que desem- 
boca justamente na Polônia. 
Ele tem capacidade para envi- 
ar 84 bilhões de metros cúbi- 
cos anuais de gás, ou 27% do 
total à disposição da Rússia, 
A ameaça é especialmente 

dirigida aos curopeus às vês: 
peras do inverno e no conte 
to da crise de abastecimento 
do produto, segunda princi- 
palmatriz enerpética do com- 
tinente, que levou ao aumento 
de preços e à acusação de que 
à pigante russa Gazprom esta- 
va represando fornecimento. 
A reação do ditador tam- 

bém é direcionada à ameaça 
da UE (União Europeia) 
aplicar mais uma rodada de 
sanções a pelomencs 30 indi- 
viduos e organizações. O pa: 
is já sofre punições devido à 
repressão que o ditador apl 
cou 4 oposição apos vencer 
mais uma eleição dé fachada. 
Lukachenko também falou 

sobre provocação de t ia 
olonesas sobre soldados 
arussos na região de frontei- 
ra em que estão cerca de 4.000 
dos 15 mil refugiados ora em 
seu país. Não há provas disso, 
A Polônia é, assim como a 

Lituânia, membro tanto da 
UE quanto da Otan, o clube 
militar do Ocidente que se 
opõe à Rússia, única grande 
aliada de Lukachenko —nos 
planos de Putin, os paises vol- 
tariam a integrar uma união. 

A crise vinha ganhando pe- 
so nos últimos meses, mas na 
segunda-feira (8) ela explo- 
diu, com os poloneses acu- 
sando a Belarus de forçar os 
imigrantes a cruzar a frontei: 

ra. Dezenas foram presos de 
forma brutal pelos poloneses, 
A Rússia, por sua vez, mam 

têm o seu apóio ao ditador. 
Depois de colocar dois bom- 

bardeiros Tu-z2M3 em patru- 
lha no pais vinho na quarta, 
despachou dois aviões ain- 
da mais poderosos, bombar 
deiros Tu-1ão, nesta quinta. 
Fizeram ataques simulados. 

“Sim, esses são bombardei- 
ros capazes de levar armas ma 
cleares. Mas não temos outra 
opção”, disse Lukachenko, 

BIDEN & XI O site Político, de 
Washington, noticiou que Joe 
Biden e Xi Jinping devem re- 
alizar sua prometida “cúpula 
virtual” na noite de segunda. 
Ela deve culminar semanas de 
aproximação. Na quinta, hou- 
ve o “inesperado” segundo o 
Guardian, acordo sino-amen- 
cano sobre emissões. No fim 
de semana, o assessor de Se- 
gurança Nacional de Biden 
falou à CNN que a Casa Bran- 
ca não quer Guerra Fria e não 
“vai repetir os erros do passa- 
do tentando transformar a 
China”. Dias antes, a secreta- 
riado Tesouro afrmou em en 
trevista à Reuters que reduzir 
as tarifas sobre produtos chi- 
neses poderia ter um desejá- 
vel” efeito “desinflacionário”. 

FOLHA DE S.PAULO + + + 

Os vencedores do Nobel da Paz Frederik Willem de Klerk - 
e Nelson Mandela em 1996 Wralegr Diutadhha o Hab a Pas 

Morre aos 85 De Klerk, 
último presidente 
branco da África do Sul 
IDANESBURGO (ÁFRICA DO SUL) | 
AFP E REUTERS Último prest- 
dente branco da África do 
Sul, Frederik Willem de Klerk 
morreu na manhã de quinta 
(u), aos &5 anos, em decor 
rência de um mesotelioma 
-=tipo de câncer que atinge 
o tecido que envolve os pul- 
moes, A doença havia sido si- 
do diagnosticada em março, 
Segundo um comunicado 

da fundação que leva 0 seu 
nome, De Klerk morreu em 
sua casa, na Cidade do Ca- 
bo, uma das capitais da Afri- 
ca do Sul. Deixa a esposa, 
Elita, eos filhos jane Susan. 
O ex-presidente foi o úl- 

timo homem branco chefe 
de Estado no pais e gover 
nou de 1989 à 1994, quando 
o partido de Nelson Mande- 
la assumiu o poder, Ambos 
dividiram o Nobel da Paz 
em 1993, pelo trabalho que 
levou do fim do apartheid, 
regime de segregação racial 
Lue churcra QUuAso GO MMC, 

Apesar da honraria rece- 
bida, o papel de De Klerk na 
transição pará a democracia 
é alvo de diversas contesta- 
ções no pais. Parte da po- 
pulação nepra sul-africana 
D reprovava por ter sido in- 
capaz de conter a violência 
politica nos anos turbulentos 
que antecederam as eleições 
de 1994. Os brancos mais 
conservadores e radicais, 
por sua vez, O viam como 
um traidor das causas naci- 
omalistas e supremacistas. 
Sem nunca ter escondido 

o passado racista — ele che: 
gou a fazer parte de uma so- 
chedade secreta que defen- 
dia a supremacia branca—, 
De Klerk surpreendeu os sul- 
africanos quando, em 1993, 
pediu desculpas pelo apar 
theid. “Não era anossa inten- 
ção privar as pessõas de seus 
direitos e causar miséria, 
mas a segregação e O apar 
theid levaram exatamente a 
isso, e eu o lamento profun- 
damente” afirmou, á época. 
Em mensagem póstuma 

divulgada emvideo, segundo 
ojormal britânico The Guar 
diam, ele se desculpou nova 

mente."Eu, semreservas, pe- 
ço desculpas pela dor e pe- 
la mágoa e pela indignidade 
e pelo dano que o apartheid 
ciusou a pretos, pardos é 
indianos na África do Sul” 
A transição deservo do re- 

gime racista a um dos respon- 
sáveis pelo seu fim ocorreu 
também devido a pressões 
e sanções internacionais. 
Em sua autobiografia, De 

Klerk descreve como seus 
primeiros meses no poder 
coincidiram com o colap- 
so da União Soviética. “Em 
poucos meses, uma de nos- 
sas principais preocupações 
estratégicas se for, Escreveu. 
O Muro de Berlim cáira 

havia menos de três meses 
quando ele discursou no Par 
lamento, em fevereiro de 
1996, encerrando o bani- 
mento do Congresso Nacio- 
nal Africano (UNA) —parti- 
do que hoje governa o pais — 
e anunciando a libertação 
de Mandela, lider da legen- 
da, após 27 anos nã prisão, 
Em2006, na comemoração 

do 70º aniversário do ex-pre- 
sidente, Mandela relembrou 
o episódio o elogiou, “Você 
demonstrou uma coragem 
que poucos tiveram”, disse. 
Descendente de africâners 

(colonizadores de origem 
holandesa), De Klerk nas- 
ceu em Joanesburgo, em 18 
de março de 1976. Seu pai foi 
membro do Partido Nacional 
(PN), o principal responsável 
pela política do apartheid. 
Em 1956, 4pos ingressar na 
faculdade de direito, tornou 
se membro da juventude Na- 
cionalista, a ala jovem do PN, 
e, em ga, fod eleito depu- 
tado pela mesma legenda 
Em 1989, venceu as elei- 

ções pes liderança do parti- 
doe destituiu oentão lider da 
legenda P W Botha, um dos 
maiores defensores do apar 
theid —Botha morreu em 
2006, 20 GC anos, Sem nunca 

ter demonstrado remorso 
pelo regime de segregação. 

De Klerkdeiouo poderem 
1994, tendo Mandela como 
SUCESSO, E EM 1907 se afas- 
tou da política sul-africana. 

The Bolsonaro-Trump Connection 
Threatening Brazil's Elections 

A CONEXÃO BOLSONARO -TRUMP 
No alto do NYT, A conexão Bolsonaro-Trump que ameaça 
as eleições brasileiras; segundo o jornal, 'com números em 
queda nas pesquisas, Bolsonaro já questiona a legitimidade 
da eleição do próximo ano' e, para tanto, 'ele tem ajuda dos 
Estados Unidos, no ex-presidente e seus apoiadores 
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Procuradores veem risco à fiscalização 
trabalhista em decreto de Bolsonaro 
Texto determina que atividade será exclusiva de auditores do Ministério do Trabalho 

Fábio Pupo e 
Marianna Holanda 

O decreto publicado nesta 
quinta-feira (11) pelo presiden- 
te Jair Bolsonaro (sem parti- 
do) que enxugou normas tra- 
balhistas determina que a ati- 
vidade de fiscalização de rela- 
ções de emprego é exclusiva 
dos auditores-fescais vincula- 
dos ao Ministério do Trabalho 
e da Previdência. 
Procuradores do MPT (Mi- 

nustério Público do Trabalho), 
que também têm essa atua- 
ção, reagiram à medida e es- 
tudam levar o tema à Justiça. 
O texto afirma que “compe- 

te exclusivamente aos audito- 
res-fscais do trabalho do Mi- 
mistério do Trabalho e da Pre- 
vidência [...! a fiscalização do 
cumprimento das normas de 
proteção ao trabalho e de sa- 
úde e segurança no trabalho”, 
Também confere a esses 

profissionais o titulo de au 
toridade nacional de inspe- 
ção no trabalho, 
Os procuradores afirmam 
ge à exclusividade preten- 
ida pelo Executivo não tem 

Pi js e pode gerar in- 
ança jurídica pára as ati- 

vidades do Ministério Público 
e outras autoridades que par 
ticipam da fiscalização traba- 
lhista, como a Policia Federal 
eo Corpo de Bombeiros, 
Em nota, o Ministério do 

Trabalho citou 0 artigo 626 
da CLT (Consolidação das Leis 
do Trabalho), que diz que “n- 

cumibe às autoridades compe- 
tentes do Ministério do Tra- 
balho, ou áquelas que exer 
cam funções delegadas, a fis- 
calização do Rel cumprimen- 
to das normas de proteção ao 
trabalho”, 

“Assim, portanto, a consoli- 
dação normativa traz a segu- 
rança jurídica aos administra- 
des sobre a competência para 
hiscalização do trabalho, reali- 
zada por servidores integran- 
tes da carreira de auditor As- 
cal”, afirmou a pasta, 

fãos procuradores lembram 
que o governo Bolsonaro já 
tentou instituir a exclusivida- 
de por meio da medida provi- 
sória da minirreforma traba- 
lhista, que acabou derrubada 
peloSenado, e agora tenta al 
cançar o objetivo via decreto. 

AANPT (Associação Nacio- 
nal dos Procuradores do Tra- 
balho) afirmou em nota tê 
nica na época da discussão 
da MP que, caso tal dispositi- 
vo fosse aprovado pelo Con- 
Jresso, as operações de corm- 
ate ao trabalho escravo, por 
exemplo, somente peorreri- 
am a partir de planejamento 
e organização do Ministério 
do Trabalho —sem possibi- 
lidade de iniciativa de outros 
órgãos ou instituições como 
o Ministério Público. 
No caso do decreto, há dú- 

vidas sobre o real impacto le- 
gal para o Ministério Público. 
Mesmo assim, à visão expres- 
sa pelas entidades é que o tex: 
to gera insegurança juridica e, 

por isso, medidas judiciais po- 
dem ser necessárias. 
Procurada, a ANPT afirmou 
ue vai contestar o decreto 
o governo "A ANPT vai ana- 

lisar a via adequada de im- 
pugnação, inclusive judicial, 
se for preciso” disse a entida- 
de, um nota. 

Nota técnica do MPT assina- 
da por um grupo de procura- 
dores nã época da MP avaliou 
que a exclusividade pretendi- 
da pelo Executivo fere atribu- 
ições de úrçãos como Minis- 
tério Público. 
Segundo o texto, a institui 

ção “dispõe de poderes inves- 
tigatórios conferidos direta- 
mente pela Constituição”, in- 
clusive a prerrogativa de “re- 
alizar inspeções e diligências 
investigatórias”, 
Os procuradores citam es- 

pecificamente o artigo 8º da 
Lei Complementar 75/93, que 
dá go Ministério Público o di- 
reito de “realizar inspeções e 
diligências investigatórias”, 

Eles também citam o artigo 
129 da Constituição, que air 
ma que o Ministério Público 
tem como função institucio- 
nal “requisitar diligências in- 
vestigatórias”, 

Italvar Medina, procurador 
do Trabalho e vice-coordena- 
dor nacional de erradicação 
do trabalho escravo do MPT, 
afirmou que o decreto pode 
comprometer a Rscalização. 

“Ele gera uma insegurança 
juridica no cidadão e pode in- 
sullar empregadores que des- 

cumprem a lei contra os ór 
gãos que fiscalizam. Ela não 
traz nenhum beneficio à po- 
pulação”, disse. 

Para Medina, a nova norma 
não pode atingir o Ministério 
Público, mas pode causar dú- 
vidas, “O decreto traz a cxclu- 
sividade sem nenhuma base, 
sendo ilegal e ineficaz nesse 
ponto, HS risco de ele orien- 
tar mal a população e o em- 
pregador”, disse. 
A professora de direito do 
trabalho da FGV-SP Olívia Pas- 
qualeto disse acreditar que 0 
decreto deixa de lado o MPT, 
“que exerce função muito irn- 
portante em relação à saúde e 
sepurança no trabalho, direi- 
tos dos mais fundamentais no 
trabalho, ainda mais no con- 
texto de uma pandemia”, 
Procuradas, fontes do go- 

vero contestam as preocu- 
pações em duas frentes. Por 
um lado, é dito que o decreto 
não tem poder de retirar atri- 
bulções do Ministério Púlbl- 
co. Por outro, afirmam que 
a Constituição é a legislação 
conferem a competência da 
fiscalização à União, Por is- 
so, 0 decreto não traria ino- 
vações, 

Na nota, o Ministério do Tra- 
balho e da Previdência refor 
cou que a previsão normativa 
tão somente ratifica o que já 
determina à Constituição, que 
dispõe "que compete à União 
organizar, manter e executar 
a inspeção do trabalho”, 
Em meio às divergências, 

PF e PRF recebem recursos de infrações 
trabalhistas na contramão de pasta de Onyx 
Vinicius Sassine 

BmasíLia A Polícia Federal e a 
Polícia Rodoviária Federal re- 
cebemrecursos arrecadados 
em decorrência de infrações 
trabalhistas e não impõem 
restrições para esses repas- 
ses, na contramão da veda- 
ção inédita colocada em prá- 
tica pelo Ministério do Traba- 
lho e da Previdência, recém 
recriado pelo presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) pa- 
raacomodar Onyx Lorenzoni 
na Esplanada dos Ministérios, 
O Ministério do Trabalho 

passou a barrar bens, servi- 
cos e dinheiro acertados com 
infratores que firmam TACs 
(termos de ajustamento de 
conduta) com o MPT (Minis- 
tério Público do Trabalho), 
o que enfraquece a fiscaliza- 
ção trabalhista, dada a depen- 
dência de unidades regionais 
a ESSES TECUrSOS para conse- 
guirem funcionar. 
Aimciativa foi revelada pe: 

la Folha em reportagem pu- 
blicada no dia 7. 
Com base em dois parece: 

ves jurídicos, elaborados no 
pras Bolsonaro, a pasta 
É Onyx enviou ofício de 47 

de outubro, a subsecretari- 
as, courdenações e superin- 
tendências regionais comu- 
nicando a “impossibilidade 
de recebimento de bens pa- 
trimoniais ou recursos finan- 
ceiros decorrentes de TAC ou 
aplicação de multas”. 
Todos os valores e bens de- 

vemir parã o FDD (Fundo de 
Defesa dos Direitos Difusos) 
ou para o FAT (Fundo de Am- 
paro ao Trabalhador), confor 
me à nova orientação. 
A interpretação dada para 

a fiscalização trabalhista, al- 
vo de flexibilização constan- 
te no governo Bolsonaro, não 
é a mesma seguida por PF e 
PRF constantemente usadas 
na propaganda bolsonarista. 
As duas polícias confirma- 

ram à Folha que recebem re- 
cursos a partir de acordos 
com o MP e não apontaram 

O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni Antavis Molina 18 mau 2021 Agência O theto 

restrições a esse tipo de re- 
passe, que serve para equi- 
par unidades locais e garan- 
tir à existência ep si iii 
e campanhas de fisc ção 
e controle, 

“O ajuste de recursos pro- 
vententes dos TACs celebra- 
dos pelo MPT é realizado pe- 
la unidade local e o membro 
do MPT, sendo homologado 
pelo Poder Judiciário” afir 
moua PF, emnota. “Não exis- 
te orientação quanto a res- 
trição em receber recursos é 
bens oriundos de TACs ajus- 
tados com o MPT” 
A PRF não recebe recursos 

de TACs assinados pelo Mi- 
mistério Público, mas “even- 
tualmente é destinatária de 

bens relacionados a acordos 
celebrados pelo MP ou a de- 
cisões judiciais, em razão de 
sua atuação direta no comba- 
teaoilicito” afirmou emnota 
a reportagem 
Nem a PF nem a PRF infor 

maram os valores e bens re- 
cebidos nogoverno Bolsona- 
ro, a partir de repasses dire- 
tos pactuados em acordos do 
Ministério Público. 
A prática de destinação di- 

reta de recursos, como forma 
de compensar um dano cole- 
tivo causado por uma pessoa 
Du uma empresa, não se res- 
tringe a PF e PRE 
O MPT dese, emnota, quea 

destinação de recursos benef- 
cia“diversos órgãos públicos, 

federais, estaduais coumunia- 
pais, como meio de fortaleci- 
mento do interesse público e 
de seus deveres lepais”. 

“O MPT, ramo do Ministério 
Público da União, no exercício 
de sua independência finalisti- 
ca, assegurada pelo artigo 127 
da Constituição Federal, não 
se submete às diretrizes fixa- 
das porórçãos do Poder Exe- 
cutivo, disse oórgão, que de- 
fende os repasses diretos co- 
mo um caminho, a exemplo 
dos fundos, para a reparação 
direta e indireta de danos tra- 
balhistas. 
O Ministério da justiça e Se- 

gurança Pública, pasta à qual 
PF e PRF estão ligadas, não 
afirmou se existem recomen- 
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Luiz Colussi, presidente da 
Anamatra (Associação Naci- 
onal dos Magistrados do Tra- 
balho), afirmou que a entida- 
de ainda vai avaliar o decreto. 
No entanto, o magistrado 

disse que parece ter havido 
“extrapolação” do governo é 
que há risco de os magistrados 
não seguirem o texto em sa 

as decisões por poderem ob- 
servar inconstitucionalidade. 
“Pode gerar uma Inseguran- 

ça juridica, E é contraditório, 
porque um dos fundamentos 
donavo decreto é justamente 
trazer a segurança juridica. E 
esse ponto fica contraditório, 
inseguro”, disse Colussi. 
“Vamos fazer um exame pa 

ra verse não há uma extrapo- 
lação do poder regulamentar 
dó ministério e uma invasão 
[por parte do governo] da 
competência do Congresso 
para legislar sobre o direito 
do trabalho”, afirmou, 
O texto do governo desta se- 

mana revoga 34 decretos tra- 
balhistas e substitui por um 
coma capítulos que, em gran- 
de parte, compila as normas 
anteriores em temas como se- 
gurança e saúde no trabalho, 
mediação de confliços, traba- 
lho temporário, vale-trans- 
porte e vale-alimentação. 
Deacordo como Ministério 

do Trabalho, as normas revo- 
gadas não tinham mais valida- 
de, como às que versavam so- 
bre 0 empregado doméstico 
(há uma ei regulamentando 
a profissão, de 2015). 

dações contrárias às destina- 
ções diretas às polícias, 
Em nota, a pasta citou uma 

portaria de 2020 que aprovou 
um manual com orientações 
sobre recolhimento de recei- 
tas a fundos geridos pelo mi- 
mistério. O FDD, por exem- 
plo, é gerido pelo ministerio, 
“— Omanual, porém, não co- 
loca textualmente restrições 
a repasses diretos à Órgãos 
federais. 

“O Ministério da justiça e Se- 
gurança Pública possui uma 
atuação sistemática no sen- 
tido de buscar à coreto en- 
quadramento da receita pú- 
blica”, afirmou a pasta, 
Às orientações foram en- 

caminhadas ao CNJ (Conse- 
lho Nacional de Justiça) e ao 
CNMP (Conselho Nacional 
do Ministério Público), con- 
forme à ministério, 
No Ministério do Trabalho, 

houve pelomenos três recusas 
recentes: R$ milhão no Para- 
nã: uma caminhonete no Es- 
pirito Santo; e uma caminho- 
nete para fiscalização rural no 
interior de Minas Gerais. 
No caso desta última re- 

cusa, o MPT acionou à Jjus- 
tiça do Trabalho, que deter 
minou que à gerência regio- 
nal em Montes Claros receba 
o veiculo, 
O parecer jurídico usado 

pelo Ministério do Trabalho 
é de “caráter interno” e “não 
iris este juizo”, conforme 
decisão da Justiça do Traba- 
lho de Pirapora (MG) 
A Justiça apontou ilegalida- 

dena destinação dos recursos 
aos fundos propostos. 
O Ministério do Trabalho 

afirmouter se baseado em pa- 
receres jurídicos da AGU (Ad- 
vocacia-Geral da União) e da 
PGFN (Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional), 
*Qoficio circular nada mais 

é que uma orientação às uni- 
dades subordinadas ao minis- 
tério para o cumprimento dos 
entendimentos jurídicos cita- 
dos, afirmou, em nota. 
A fiscalização do trabalho 

escravo, trabalho mtanti, aci- 
dentes de trabalho e todas as 
fiscalizações relacionadas são 
garantidas por recursos dispo- 
niveis no Orçamento da Uni- 
ão, conforme à pasta. 

A13 

a 
Principais pontos 
do decreto 

*Notrecho sobre o vale- 
alimentação, o decreto 
traz inovações como 
a possibilidade de o 
trabalhador pedir 20 
patrão a portabilidade 
gratuita dos recursos 
de uma operacora de 
pagamentos para outra. 
Além disso, O texto prevê 
que as operadoras de 
pagamento permitam 
D compartilhamento de 
sua rede credenciáda 
para transações de 
Outras Marcas 

- Cria programa permanente 
de simplificação de 
normas trabalhistas 
infralegais, que tera 
como ciretrizes tanto à 
valorização do trabalho 
como a busca pelo pleno 
emprego no pais 

* Compila rormas de 
fiscalização, de proteção, 
de segurança E Ce 
saúde no trabalho 

* Traz regras sobre 
certificação de 
equipamentos de 
proteção individual 

* Reune regras sobre registro 
eletrônico de jornada, 
mediação de conflitos 
coletivos de trabalho, 
trabalho temporário e 
gratificação de Natal 

* Traz regras sobre vale- 
transporte = v=le- 
alimentação 

* Compila regrás sobre 
repouso semanal 
remunerado e pagamento 
de salário nos feriados 
Civis e religiosos, previstas 
em decretos antenores 

99, Uber, Rappie 
Lalamove são alvo 

do MPT por vínculo 
sãorauio OMPT (Ministé- 
rio Público do Trabalho) aju- 
izou na segunda (8) ações 
contra as empresas 99, Uber, 
Rappie Lalamove solicitan- 
do que a justiça reconheça 
vinculo empregatício com 
os motoristas e entregado- 
res —motoboys e ciclistas. 
O MPT defende reconhe- 

cimento da relação entre o 
trabalhador e à plataforma 
digital, coma garantia de di 
reitos sociais tralbvalhistas, 
securitários e previdenc- 
ários. Também requer me- 
lhoria das condições de saú- 
de e segurança do trabalho 
nas atividades de entrega. 

“Depois de uma exaus- 
tiva investigação em face 
dessas quatro empresas, O 
MPT identificou a existên- 
cia de todos os elementos 
que conhguram uma rela- 
ção de emprego entre 05 
trabalhadores e as platafor- 
mas digitais, diz o procura- 
dor do trabalho Renan Kalil, 
um dos que ajuizou a ação. 
OMPT requer declaração 

da relação jurídica de em- 
prego entre as empresas é 
seus motoristas e que estes 
sejam imediatamente regis- 
trados como MEI (micro- 
empreendedor indivicunl), 
emecarteira de trabalho, Ca- 
da constatação de irregula- 
ridade pode gerar multa de 
ES 10 mil por trabalhador 
Em nota, à Uber afirma 

que centendimento do MPT 
é equivocado e ressalta que o 
Tribunal Superior do Traha- 
lho já reconheceu, em qua- 
tro julgamentos, “que não 
existe vinculo de emprego 
entre aUber e os parceiros” 
A qy diz que “desde a de- 

cisão do STF em 2019e com 
base em argumentos juridi- 
cos em diversos tribimais 
pelo Brasil, hã entendimen- 
to de que não há vinculo em- 
pregatício entre motoristas- 
parceiros e a empresa”. 
À Rappi disse que não irá 

comentar À reportagem 
não conseguiu contatar a 
Lalamove. 
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PAINEL S.A. 

Rachadura 

| Joana Cunha 
pamelia digrupofalha com br 

O Ministério Público Federal abriu inquérito para apu- 
rar se há correlação entre um dano na estrutura de 
uma estação de tratamento de água em Maceió como 
caso do afundamento do solo atribuido à extração de 
sal-gema da Braskem que destruiu pisos e rachou pa- 
redes de casas em diversos bairros na capital alagoana 
em2018. A petroquímica diz quea estação não está no 
mapa das áreas de risco da Defesa Civil de Maceió, mas 
implantou um sistema de monitoramento no local. 

PAREDE Procurada pelo Pai 
nel S.A. a Braskem também 
afirma que assinou um ter: 
mo de compromisso pa- 
ra prestar apoio técnico, 

TORNEIRA À Casal (Compa- 
nhia de Saneamento de Alago- 
as) diz que atribui à Braskem 
o fenômeno do afundamento 
do solo, mas que tem dialoga- 
do coma petroguímica. Tam- 
bém afirma que autorizou a 
realização de obras para mi 
tigar o problemana estação, a 
serem feitas por uma empre- 
sa caiba a pela Braskem. 

saLDO Quase 85% das indús- 
trias paulistas dizem que não 
pretendem buscar financia- 
mento bancário para pagar 
013º salário dos funcionários 
neste ano, segundo a pesqui- 
sa Rumos da Fiesp e do Ciesp 
com 459 empresários, realiza- 
cla entre os dias qe 29 de outu- 
bro. É omaior patamar da sé- 
nie histórica, iniciada em 2008. 

RESERVA Cerca de bo% das 
empresas adotaram provisi- 
onamento durante o ano pa- 
ra bancar o 13º. Foi também 
o maior patamar da série da 
pesquisa. E superou o resul- 
tado de 2920, quando foi re 
gistrado pouco mais de 54%. 

BOLSO Já entre os negócios 
que pretendem buscar o fi- 
nanciamento, o valor médio 
dos recursos representa Ro% 
cho total da folha de pa pe 
to, Quase qc% delas afirmam 
que encontraram crédito ban- 
cário mais caro ou muito mais 
caro do que em 2020, 

CalRIROSCA A rede de fast-fo- 
od americana Arby's vai en- 
trar no mercado de destila- 
dos com o lançamento de 
uma vodca sabor batata Fri- 
ta nos Estados Unidos. À be- 
bida começa a ser vendida 
emaS de novembro, mas por 
tempo limitado, segundo a 
empresa. A Arby's desenvol 
veu duas versões da vodca, 
com ingredientes como pi 
menta, páprica, cebola e alho. 

cartemur À vodca de batata 
frita é mais um lançamen- 
to de uma série de combina- 
ções inusitadas no mercado 
americano. Neste ano, a mar 
cade cervejas Bud Light criou 
uma linha do drinque alcoóli- 
co seltzer, que leva água com 
gás, de sabores como abóbo- 
rae marshmallow. 

DIPLOMA Depois das parcerias 
com universidades america 
nas como Harvard, MIT, Stan- 
ford e Columbia, a Fundação 
Lemann vai anunciar seu pro- 
grumana Blavatnik School of 
Government da Universida- 
de de Oxford na semana que 
vem. O foco do trabalho vai 
sera construção de conheci- 
mento sobre o setor público, 
com três linhas de pesquisa. 

SALA DE AULA Além dos im- 
pactos da pandemia e pos- 
siveis soluções, O rama 
vai abordar integridade em 
governos com construção da 
agenda anticorrupção e efei- 
tos da polarização política. 

eLuique OFacebooke o Insta- 
gram anunciam remoção de 
+ milhão de public: o DES, CO- 
mentários e stories feitos no 

Brasil com desinformação gra 
ve sobre a Covid desde o ini- 
cio e ig até apora. 
segundo à empresa, 05 con- 
teúdos são excluidos quan- 
do podem colocar em risco 
avida das pessoas, como de- 
clarações negando a existén- 
cia da pandemia e amúncios 
de que a vacina causa morte. 

VAGA A geração de empregos 
nocomeêércio de São Paulo de- 
sacelerou em setembro e re- 
ais rou a menor alta mensal 

“abril, segundo a Feco- 
mercioSP O saldo é de 15 mil 
vagas abertas com carteira as- 
sinada, resultado da diferen- 
quentre admissões (uó.qgije 
demissões (101.564). Segundo 
aentidade, a inflação, os juros 
eo endividamento podem ter 
contribuido para o cenário. 

SACOLA O setor aposta no 
pagamento do 13º salário, na 
Black Friday e nas datas de 
fim de ano para movimentar 
as vendas e aquecer as contra- 
tações, Ainda há expectativa 
de criação de 44,5 mil postos 
formais no comércio paulis- 
ta entre outubro e novembro, 
patamar próximo no registra: 
do nó mesmo periodo de 2019. 

CRACHÁ No setorde serviços, 
a a de empregos cres- 
ceu pelo nono mês seguido, 
com cerca de 52,7 mil novos 
postos em setembro, com des- 
laque para as atividades ad- 
ministrativas, como seleção 
& locação de mão de obra, 
e o segmento de alojamen- 
to e alimentação, influencia- 
do por bares e restaurantes. 
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Com reforma, ações na 
Justiça caem, mas alta no 
emprego não aconteceu 
Quatro anos depois, e apesar das promessas que justificaram as 
mudanças, desocupação é maior que antes das alterações na CLT 

Douglas Gavriis 

shorauLo Quatroanos depois 
da entrada em vigor da refor 
ma trabalhista, completados 
nesta quinta (11), 0 saldo é de 
queda no número de ações na 
Justiça do Trabalho, mas o mú- 
mero de empregos anunciado 
pelo governo à época ficou só 
na promessa. 

O governo Michel Temer di- 
eo durante a tramitação 

PR pç ue estimar ge- 
e Des de empre- 
gos em até uma década com 
aaprovação —2 milhões ape- 
nas nos dois primeiros anos. 
A Pnad Continua (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Do- 
micílios Contínga), do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geo- 
grafia e Estatistica), no entan- 
to, mostra uma história dife- 
rente; a touca de desocupação 
trimestral, que chegou a ficar 
entre 6% e 7H em 2014, subiu 
para 87% em agosto de 2015 
— considerando-se trabalha- 
dores formais, informais, por 
conta própria, entre outros. 
Emmeados de 2017, antes da 

mudança na legislação, a de- 
socupação era de 12,6%. Dois 
anos depois, em 2019 e antes 
da pandemia, estava em 1,8%. 
Em 2041, já com a crise sani- 
tária, o mercado de trabalho 
sofreu um novo golpe eq de- 
semprego tem oscilado aci 
ma disso, entre 47h e 12%, 

“Era de um otimismo absur 
do achar que a reforma criaria 
uma explosão de novos em- 
pregos. O Brasil tinha vindo 
de uma crise grande ém 2015 
E 2016, € 0 governo sabia que 
o mercado de trabalho não es- 
tava bombando”, dizoecono- 
mista da UFRB] (Universidade 
Federal do Rio de Janeiro) Jo- 
ão Sabóia. 

Ele lembra que 2518 e 2019 
foram anos de pouco cresci- 
mento do PIB (Produto Inter- 
no Bruto) —ambos na casa de 
16— oque trouxe dificuldade 
para o mercado de trabalho, 
“Aeconomia tem tido desem- 
penho nada brilhante, o que 

sereflete na recuperação len- 
ta do mercado de trabalho” 
Em 030,0 PIB calu 4,1%; pa- 

ru 20m, à previsão é de cres- 
cimento de 4,99% segundo o 
mais recente boletim Focus. 
Para 2022, parte dos analis- 
tas já prevê uma nova queda. 
E elo Caged (Cadastro Ge- 

Emprepados e Desem- 
pregados), do Ministério do 
prados) do terminou com 
o fechamento de 20,8 mil va- 
pas com carteira assinada. Os 
anos seguintes, 2018 e 2019, já 
com a reforma, tiveram saldos 
positivos de 1,2 milhão, abai- 
xo das previsões do governo. 
Após revisão do Caged, o sal- 

do de empregos formais em 
a020 caiu quase pela metade. 
Defensor das mudanças na 

CLT, o economista Bruno Ot- 
tont, da Dados, cré injusto 
atribuir os problemas atu- 
ais do mercado de trabalho 
à reforma e diz que o texto 
toi bombardeado por insti- 
tuições e Órgãos, que criaram 
um ambiente de insegurança 
para o empregador, 
“Quando o tempo foi pas- 

sando e as novas modalida - 
des de trabalho iam se conso- 
lidar, veio a pandemia. À 
sabe que ela foi horrivel para 
o mercado de trabalho, mas 
quanto ele teria sófrido sem 
a reforma? Também é dificil 
avaliar se a promessa de redu- 
ção da informalidade se cura- 
práu até onde a influência da 
reforma poderia ir” 
No trabalho intermitente, 

modalidade criada com a re- 
forma em que o trabalhador 
faz jornadas não continuas, 
havia também a promessa de 
que ajudasse a reduzir a infor- 
malidade daqueles com jorna- 
da flexivel. 
Entre novembro de 2017 E 

dezembro de 2019, 0 saldo 
de intermitentes foi de pouco 
menos de 1494 mil contratos. 
Entre janeiro e setembro des- 
teano, o Caged registrou saldo 
positivo de 61,5 mil contratos 
de trabalho intermitente e de 
+57 mil de trabalho parcial. 

É É 
Era de um 
otimismo 
absurdo 
achar que 
a reforma 
crdaria turma 

João Sabola 

economista da 

LFRI 

[Unmersidade 

Federal do Rio 
de Janeiro) 

“Uma das coisas que mais 
entusinamuaram era à poss- 
bilidade de reduzir a infor 
malidade-a quem tem jorna- 
das de trabalho mais curtas, É 
preciso esperar mais para ver 
os efeitos disso”, diz Ottoni. 
Desligamentos por acor- 

do, modalidade de encerra- 
mento de contrato introdu- 
zida pela reforma, somaram 
156.004 (1,26% do total de des- 
ligamentos do periodo), se- 
gundo o Caped. 
No caso dos processos tra- 

balhistas, a reforma previa 
mudanças na Justiça, estipu- 
lando o pagamento de custas 
processuais em caso de faltas 
em audiências ou de honorá- 
rios dos advogados da parte 
vencedora em caso de perda 
da ação, por exemplo, 

Essas mudanças levaram q 
um novo patamar no núme- 
rodenovos processos; um le- 
vantamento pedido ao TST 
(Tribunal Superior do Traba- 
lho) aponta que esse número 
caiuigão — de 7,966 milhões, 
em 2017, para 3,222 milhões 
no ano seguinte à aprovação 
da reforma. 

Ante 2020, a queda foi de 
mais de 1 milhão de registros 
eaté outubro deste ano, o niú- 
mero de processos somava 
2,202 milhões. 
Em outubro, o STF (Supre: 

mo Tribunal Federal) decla- 
rou inconstitucionais dois 
trechos da reforma que mo- 
dificavam regras sobre a gra 
tuidade da Justiça para quem 
não tiver condições de ingres- 
Sar COM Processos, 

Boa parte da redução de no- 
vos processos se deveu pela 
regra de pagamento de ho- 
norários pelos trabalhadores, 
inclusive os que eram benefi- 
ciários da gratuidade, sobre- 
tudo pelas primeiras decisões 
ue ocorreram nesse sentido, 
tz Roberto Kurtz, sócio tra- 

balhista do Kincaid Mendes 
Vianna Advogados. 
“Com a decisão do STE de- 

ve haver um aumento de no- 
vas demandas”, diz, 

Suspender emendas do relator ameaça | 
contratos sobre dados da Previdência, diz INSS 
Mateus Vargas 

erasíLia À suspensão da exe- 
cução de verbas ligadas às 
emendas do relator não atin- 
ge apenas as negociações do 
govemo Jair Bolsonaro (sem 
partido) com o Congresso. 
Em ofícios enviados ao Mi- 

nistério da Economia, o INSS 
(nstituto Nacional do Segu- 
ro Social) apontou que pode 
deixar de cumprir com con- 
tratos de ações estratégicas, 
como da Dataprev, empresa 
posa que mantém toda a 
ase de dados da Previdência. 
Esse impacto ocorre porque 

R$350 milhões em verbas de 
emendas do relator foram in- 
corporadas ao orçamento do 
instituto para cobrir despesas 
discricionárias, como contra- 
tação de serviços. 

Em outrosministérios, 0sTe- 
cursos são aplicados principal 
mente em convênios e obras. 
A execução dessas emen- 

das está suspensa desde o dia 
5 por decisão do STF (Supre- 
mo Tribunal Federal). 

Relatora de ação sobre o ca- 
so, a ministra Rosa Weber de- 
fende que não há transparên- 
cianes repasses c verbas, 
oque violaria principios cons- 
titucionais da legalidade, im- 
pessoalidade, moralidade, pu- 

blicidade e eficiência” A deci- 
são de Rosa foi seguida por 7 
dos 15 atuais ministros da cor- 
te. Apenas 2 votaram contra. 

Dinstituto disse à Folha que 
não há risco de interromper 
pagamentos ouatendimentos, 
O INSS estimou ao Ministé- 

soda Economia que terá per 
da de R$ 95,7 milhões com a de- 
cisão do STE pois já havia pro- 
gramado a execução de uma 
série de dba rop sas, “e eque trará 
us lemasnos traba- 
iii pre- 

sente exercicio orçamentário”, 
O presidente do instituto, 

José Carlos Oliveira, pediu à 
equipe do ministro Paulo Gue- 
des “urgência na análise e ado- 
ce de providências”, sep 
o oficios assinados no dia y 

e obtidos pela Folha. 
Emnota técnica também en- 
viada à Econúmia, o INSS dis- 
se que já pediu crédito suple- 
mentar para cumprir seus con- 
tratos e que a suspensão das 
emendas do relator agrava as 
dificuldades de pagamentos. 

“Esse quadro geral, mais que 
apontar para os impactos no 
cumprimento de contratos, 
explicita a repercussão Ra 
vana capacidade daaut 
em cumprir seu papel público 
de atender aos milhões de bra- 
sileiros” afirmou o instituto. 

Esse quadro 
geral, mais 
que apontar 
para os 
impactos 
no cumpri. 
mento de 
contratos, 

explicita a 
répercussão 
negativa na 
capacidade 
da autarquia 
em cumprir 
seu papel 
público de 
atender aos 
milhões de 
brasileiros 

INES 

em nota 

técnica enviada 

ao Ministério 

da Economia 

O órgão também vê dificul- 
dades para remanejar recur- 
sos entre as suas ações orça- 
mentárias para cumprir com 
gastos de unidades adminis- 
trativas. Isso porque a deci- 
são do STF impediria que 0 
relator geral do Orçamento 
de 2021, senador Márcio Bit- 
tar (PSL:AC), assinasse essa 
transferência das verbas. 
Em nota à Falha, o INSS ado- 

tou outro tora, Disse que a “di- 
ficuldade financeira” do insti- 
tuto “não tem relação alguma 
com o que ocorre no STF” O 
instituto apontou que precisa 
de R$3comilhões para fechar 
o orçamento até o fimdeacar 
“O recurso financeiro para 

dotação a manutenção de to- 
s atividades do órgão já 

está sendo buscado enegocia- 
do com os entes responsáveis 
(no caso, a Secretaria de Or 
camento Federal)" diz anota. 
O órgão também afirmou 

que jamais deixou de atender 
o público ou suspender ser 
viços. “Não há motivo algum 
para que isso ocorra apora” 
Questionado sobre a sus- 

pensão das emendas eo alerta 
do INSS, o Ministerio da Eco- 
nomia disse que ainda depen- 
de de uma decisão final do STF 
para “semanifestar sobre seus 
potenciais impactos”. 
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Congresso libera R$ 9,36 bi para Auxílio Brasil 
Governo federal busca pagar R$ 400 a beneficiários a partir de dezembro, mas precisa da aprovação da PEC do Calote 

Renato Machado, Danielle 
Brant e Washington Luiz 

BrasíLiA (O Congresso aprovou 
nesta quinta-feira (nn) a 
de lei que inclui o Aun Bra 
sil no plano plurianual do 
verno é transtere R$ 9.76 
lhões do Bolsa Família para o 
novo programa social do go- 
verno federal, 
Em duas sessões subsequen- 

tes, primeiro para deputados 
lederais é em seguida para se: 
nadores, a proposta acabou 
aprovada em bl oO mess chuas 
Casas. Todos eles se referiam 
a abertura de crédito, 
Aocposição reclamou da vo- 

tação das propostas de aber 
tura de crédito, porque a con- 
vocação para a sessão do Con- 
gresso Nacional não contem- 
plouavotação de vetos do pre- 
sidente Jair Bolsonaro. Um 
dos vetos que os parlamen- 
tares pressionam para der- 

rubar é referente ao do proje- 
to que garante a distribuição 
gratuita de ahsorventes para 
estudantes de babes renda e 
mulheres em situação derua. 
Segundo projeto de lei do 

Congresso, BS 9,2 bilhões se- 

rão destinados à transferên- 
cta de renda pará pagamento 
do beneficio e R$ 2 milhões 
vão ser alocados no apertei: 
coamento de mecanismos de 
pestão e disseminação de in- 
formações para o público do 
Auelio Brasil, 
Outros ES 94,4 milhões serão 

disponibilizados por meio de 
apoio a entes federados, atra 
vês do indiçe de pestão des 
centralizada do Audhio Brasil. 
O Auxilio Brasil foi anunci- 

ado no fim de outubro deste 
ano pelo presidente Jair Bolso- 
naro, em substituição ao Bolsa 
Familia. Trata-se de uma das 
principais apostasdo chefe do 
Executivo para rever a queda 

de popularidade e ganhar for 
ca para o ano de 2022, quan- 
do buscará a reeleição. 
O governo federal busca pa- 
ar parcelas. de Rá 400 para os 
enefiriáricos a partir de de- 
zembro, Para isso, conta com à 
aprovação da PEL dos Precato- 
rios, que dribla o teto dos gas- 
tos e abre espaço de até R$ 91,6 
bilhões — sendo R$ sc bilhões 
aperas para o programa. 
A PEC val começar à sua tra 

mitação no Senado, mas par 
lamentares já adiantam que 
vão buscar reduzir esse espa 
co no orçamento 
A economia no Orçamen- 

to do Bolsa Família foi pera- 
da pela liberação dos chama- 
dos créditos extraordinários 
durante a pandemia de Co- 
vid-19. Os instrumentos não 
fazem parte do Orçamento e 
são permitidos pela Consti- 
tuição em casos de imprevi- 
sibilidade e urgência. 

Como os créditos extraor 
dinários foram emitidos pa- 
ra pagar o auxilio emergen- 
cial, e os pagamentos substi- 
tuem o Bolsa Família na mai- 
or parte dos casos, foi aber 
toum espaço no Orçamento, 
O Audio É Brasil é considera- 

do peça chave no projeto de 
rusfoiçes de Bolsonaro, O ob- 
jetivo do Planalto é que todas 
as famílias contempladas re: 
cebam no minimo R$ quo até 
dezembro de 2022 

Fara acomodar o aumento 
das despesas no próximo ano, 
o poverno propús uma mano- 
bra que dribla o teto de gastos, 
O objetivo da proposta é 

abrir um espaço orçamentá- 
rio por meio de uma mudan- 
ça na forma de corrigir anu- 
almente a regra fiscal A par 
tir da alteração, será criado 
espaço nas contas do gover 
no em 2042, com uma eleva- 
ção de ES qo bilhões no teto. 

Para relator, folga aberta na PEC dos Precatórios 
é justa, mas números ainda podem ser discutidos 
Beasítia O lider do governo 
no Senado e relator da PEC 
dos Precatórios na Comis- 
são de Constituição e Justi- 
ca da Casa, Fernando Bezer 
ra (MDRE-PE), afirmou nesta 
quinta-feira (11) que vai bus- 
car convencer os senadores 
de que o teto fiscal aberto pe- 
la proposta não é excessivo, 
mas que está aberto à “discu- 
tir” os números. 
Bezerra fo designado ofici- 

alimente na quarta-feira (15) o 
relator da PEC dos Precatóri- 
os na CC] do Senado, um dia 
após a sua aprovação na Cá- 

pr a dos Deputados 
proposta dá calote em 

div s judiciais da União e 
se tornou prioridade do Exe- 
cutivo para garantir o paga- 
mento do Auxílio Brasil de 
R$ 400 de dezembro até o f- 
nal de 20242, ano em que Bol- 
sanaro deve disputar a reelei- 
ção, além de abrir espaço pa- 
ra outros gastos federais. Pe- 
laproposta, cerca de R$ go bi- 
lhões devem ser liberados pa- 
ra despesas no próximo ano. 
Apesar de ter avançado 

com relativa rapidez na Cã- 
mara dos Deputados, a pro- 
posta enfrenta grande resis- 
tência no Senado. Os senado 
Fes pressure pra cquie ih 

análise fosse mais detalhada, 
tramitando primeiramente 
na CC] da Casa, antes deira 
plenário, 
Um dos focos de resistén- 

cia é justamente o espaço pa- 
ra gastos aberto com a PEC, 
que concederia uma grande 
capacidade de gastos do pre- 
sidente Jair Bolsonaro em ano 
eleitoral, 
Em entrevista à Globonews, 

Bezerra repetiu o que vem 
dizendo sobre o espaço de 
RS 91,6 bilhões que pode ser 
aberto. Disse que é “justo, ade- 
quado e necessário”. No en- 
tanto, afirmou que vai “de- 
bater” com os demais sena: 
dores a questão, No dia ante- 
rio, em entrevista a jornalis- 
tas, Bezerra |á havia afirmado 
que não descartava nenhum 
“aprimoramento”, 
“Alguns senadores suge- 

rem que o espaço fiscal ide 

al ficaria entre R$ 75 bilhões 
e R$ Bo bilhões, Nós vamos 
discutir. Isso porque, desses 
R$8o bilhões, serão consumi- 
dos aproximadamente para 
poder pagar o novo Auxílio 
Brasil, Isso porque nenhou- 
ma familia pobre no Brasil 
deixará de receber pelo me- 
nos R$ 400 afirmou durânte 
entrevista à emissora. 
Olider do governo vem afir 

mando que outros R$ 24 bi- 
lhões que serão destinados 
para beneficios previdenci- 
anos e beneficios de presta 
ção continuada e outros R$ 6 
bilhões serão destinados pa- 
ra correção de despesas obri- 
gatórias e à correção dos mi- 
nimos constitucionais. 
“Então R$ 80 bilhões já não 

se discute. É uma matemáti- 
ca |...) o espaço necessário 
nunca será inferior a R$ &o 
bilhões”, afirmou. 
Bezerra afirmou que os cer 

cade R$ u bilhões adicionais 
poderão ser usados para ar 
car com despesas de investi- 
mentos que teriam sido sa- 

crificadas, como construção 
de casas, de estradas e obras 
hidricas. 

“O trabalho nosso ao longo 
das prúximas semanas é mos- 
trar que o espaço fecal que es- 
tá sendo aberto é justo, ade- 
quadoe necessário. Evidente 
que estamos abertos a discu- 
tir esses números” afirmou. 

"Ao governo interessa que à 
pente aprove à PEC com res- 
ponsabilidade. Não existe 
picas mis resse dm Es 

sentar suas próprias propos- 
tas de emenda à Constituição, 
Osenador José Anibal (PSDE- 
SP) apresentou uma PEC na 
qual seria possivel assegurar 
espaço fiscal de R$ 76 bilhões 
no Orçamento, 
Bezerra afirmou que vai se 

reunir com Anibal para dis- 
cutir a questão, para “ouvir 
as propostas e que o gover 
no tenha a oportunidade de 
explicar todo o texto que saiu 

da Câmara dos Deputados” 
afirmou. 
A FEC dos Precatórios vai 

entrar na pauta da CC] no dia 
24 deste mês, segundo anun- 
ciou o presidente da comis- 
são, senador Davi Alcolum- 
bre (DEM-AP). 
A data compromete a pre- 

visão inicial do governo, que 
pretendia ver a proposta apro- 
vada nó Congresso até o dia 
20, Os lideres agora traba: 
lham com a “data-limite” de 
2 de dezembro, 
Nesse ciso, à proposta iria 

a plenário durante o esforço 
concentrado para a realização 
de sabatinas de autoridades, 
nos dias qo de novembro, 18 2 
de dezembro, O governo con 
sidera que o esforço concen- 
trado seria benéfico por pro- 
porcionar algo quórum para 
a aprovação da PEC. 
Como a Folha mostrou, o 

governo já trabalha com uma 
MP que prevê o pagamento de 
R$ 400 para eventual atraso 
na votação do Senado. 
RM 

ETA DE CAPTA PORN PRA, ÇÃO TS SN Thati CTA TC AA E RA, a ERR TS A 

Ds Ds sida a ss RA SRS TE TR 
aa aj pad prio Pta a CA 0 E BROS LH 

prada, rr ia peida A O Ed BFT CENTEAL DE UTILIDADE BIG EPT Quina) 
Di dera regada gre crsrquaão Eyre cas Trap Ee] O 

FREAK AMBIENTAL (hoolr| quisiio pa 

MZ LET ad 
da feabratbidr A rig ita Frite do org 

Cort 
a joriia o Meicrid ja tp rasgos dom E Ro UE pr! [Es NO MAROC? 

Pia Boina, do ENFE DA Cid 

RAÇÕES LTDA. opta) Dramso jurchos da reis 

E erro ore co Plata di ipa o pn CELT LET OI RETRO 
bile dies RSRS qo pesados fe cqhrerap dir, ra da Lomiapata [emita hoo JP LM RT BS asim no giga ae re pa rec opaca ga q desliga 
chao oa E he de ROSTO 1 ri rito Ha Pç ds Mara E, ED ami or RE o ço O Doris omg Codec ão Fiada CPO | AT ADE paid Dirt 
doaram Aa pera pato tese et sra peço CS PALMS PELADO, JET É TEIA, CM o RÔ DD  grro  Coi Mli ta« 

SD ESG pres Pg cha Flag ço lã mao, a STA ES ii ra Au bg Cc hs Comudoram (IC) À DEUETO DA ALIE- 
De LORD RE PO Ser dida aa la Paris LOTES ESPE ENO redação rio a ctspapartprêra o bajo perita, incas pego mr Perto ão dg es Devia da lidera o 

eai pa corra aa ond galo cpa no id queda ra, iii cio ca fra paiat rui dh afiado aii tos avisa Lprebasy, abas ion det cd [re 
* AGERvO DOCUBAT AL PERO OND: O cus roer var Som 1 ira çõe correa neeros do LÊ E Sho pa o mreiom 

preto | os Tea Pu) paia ds rege LM qsceda qua cano dieroede cirepreco Co doranto dores totalartos da Por ah grope Fora dolo dd rue do 
EA ALEMAÇÃO JUERCIAA 

perda spriação ODaRbciD ara ur perna jr Edo 

oem coeso, Tentem E ÓUOE EPT EO CADÓ A Ce e oe o o EÍO E a O O OM AÇÕES 
à ieberiação Judégal da “UFI SPE FCT 08 dark po! prOGUItEL Core pokas Cosa 04 pobres dalpospagdes, 4 armrdoiidieno dg es Los por pogavios feciades, do gemido porno 
o Bl AM q HG a LAR Conseare dora siste res dada Seis (7) reto Loro 3 (piada por pnoprsta o bean copertirado pubs rs Mirra nd gabi 
BE ALENAÇÃO | Mi ias pin ahi E ms o Eh api ros prende dir Pecado Copper Emei par it pedi 

| raro e Goro emp per ca dd Pra o Pç orar a E pr aero pro pmta 
praças 

arndç- a pareço RAI DRI EO rrrucay 
de quê rela cho agarre ocorra oro rev nO perceba a E o pu rd bc mr cl Porção Ar LS SP Bm art dias dão bit 1 

capamarte apos E Pomciogução de sia proposto, como disso 'Fescadoda o Ly mrareasado 5 Eatairados ra veta Boer iNijacea Er CCO Ruas Sncosizs De 
Arsenrrda O SCUE 0 Credes e Diet ss repare Emi, pues mel ececdeçesa moema és 7d paácoe quatro) Sera ds og hoaçãs do pesso Corepeifros, Lob Seios mm praga 

pata Apr meados (Fenposias Factos?) df dura ph oa rap 

ar Moreanréora esreeteronho gra Sage da cry riçêmiLa 
ines Covil perto prq unia do 

aros di rece dir decada qua bi 
Et els gr SU 
era eletro roi Chmneda À a uiemi a 
ae pri a Ega rm 

ee 6 md O VP 
Pa MP CI putos og jr tai ela Lad o rias o Dois o iai igreja (O PERCICTINE 

diaraa daquela gruas di Ping do Ri 

rapa iria COSUMPNTOS 5 sQuErM 

q Pas E) Decscnação capeta di chesadha q concede es bosrrra o codes Guardo pel em 5 Eleslit 
e Ba a 3 Sr E par Cs prt embar 

trad mph opostas he learned o cano turquesa “Tn ra” [55] Cp di a 
TESCTTVENTLrrsT AT SI LET TDT E 

esporos por ro parei 7 cipa rei par uy roca prt Sor o pregas ti ol es cio 4 mf lo percipcereee ir 
ESSE LIC TES TUSD E a a 
Carpe arudarg pes [Lata pao antegedo agi Pera dde Mesrugpam 

de Gearipa Pod pi god po restos PLANO MR 

ron à 

E] Areraliaoo Areial ocular eia aa a pm à Dtsruridido 

de dps 

E Coiá Itens al mibid iofinória io 

E perita tinha, pu 
o lina saio aeurtamadcadio de cotar À VALO DM AVALIAÇÃO: 

E Sa page ee ES q UR E o e RG A É DO Sirena 2 Pad, piranha 
IRA DE PAGAR EMTO: O prosgroom irradia o DO dr a RC DI ÓI D, jr p a 

DIM AAA a Ms magia rg 3 ig rg om Te pe o dn 7 o rar il ri nu a 
VENCTDOMA Sera dederiianienio cirvidetnta meoiidos pd Priqupali rare 

esa ef js ds rd io ro DS o pri po jio gh deu não E ni a rm at al busão 0 BE Fios, ge Les srrçaetoy | 
eras Dejo covijodho nro bio parto Fios (o da) Prnprntias Pct a dao Liiryhêos quigfeoti poço MM MOL GAÇÃO RUBI as 

ab cogu Motricidade 1 ço aj li alo ad rama E óeoad | “má E radaMaatO! à Papi dpois 
orgs nã fo es o Jiuigom pires q tus dagaao aja mea pdadniss pe sd e ra bra ec ini apagada e po pro da Aibigra 
Maninho ju] pero 
Ent o pa 

E brado da UR, Ma, à Pres aind 

a “a a LAP 

os entanto e cho e ereta perr, eder ri pr tera ação rag peter Das grsqus provida 
Eoan fosforo mcg do trafo om eras pátria he pertenço viro ira ace 

es eg price gia É pu e pd oo pero gi pd prtemt evrrrom ala Le t porvao r prenede 
ircaação Eus E peacio Porção cód nr da tao, Estaria da do Ouado apa 7 boy reeneaeo dão DOS 

RENDIMENTO 

O dinheiro será usado pa- 
ra turbinar temporariamen- 
te, até o fim do ano que vem, 
o Awalio Brasil. 
A medida, associada à li- 

mitação de precatórios, de- 
ve criar uma margem total 
de R& 83 bilhões nas contas 
no ano das eleições, Parte do 
dinheiro deve ser deslocado 
vara turbinar emendas 
amentares —recursos dire- 
cionados pelos deputados e 
senadores a obras é projetos 
em suas bases, 
A decisão, que teve cavaldo 
overno e do ministro Pau- 
Ê Guedes (Economia), levou 
a um pedido coletivo de de- 
missão de quatro secretários 
responsáveis por comandar a 
área que controla o cofre do 
governo, a Secretaria Especi- 
aldo Tesouro e Orçamento. 
Os deputados e senadores 

também aprovaram outro pro- 
jeto de bei encaminhado pelo 

Executivo que transfere recur- 
sos de reserva de contingência 
fiscal para uma série de ações, 
em particular obras sob res- 
ponsabilidade do Ministério 
de Desenvolvimento Regio- 
nal. À pasta é um dos princi- 
pais pontos de ligação com o 
Congresso Nacional, por re- 
alizar obras nas bases eleito- 
rais de deputados e senadores. 
O projeto de bei aprovado, 

por exemplo, retira recursos 
da reserva de recursos do go- 
vemo que são destinados para 
imprevistos e aloça na Code- 
vast — Companhia de Desen- 
volvimento dos Vales do São 
Francisco de do Parnaiba, sob 
influência dó centrão— e no 
Dnocs (Departâmento Nacio- 
nalde Obras Contra as Secas). 
O projeto de lei prevê a 

transferência total de R$ q 
bilhões. Apenas paraa Code- 
vast foram destinados R$246 
milhões. 

Fernando Bezerra, relator da PEC dos Precatórios no Senado 
Waldemir Barreto - 27.27015/Agência Gerado 
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Agências de publicidade e anunciantes. 

Dono ao ferado de 15 de Novembro |Prodamação da República) 

os fechamentos publcitários serão antecipados 

nas seguintes edições: 

Terça 16/11 

Folha de 5, Paulo 

PoderMundolMercado! 

CotidianoEsporte! 

Classificados Dustrada 

Entrega de Ap Material 

18h00 EF 20h00 6º 

Entrega de Ap 
18h00 6'F 

Quarta 17/41 

Folha de 8. Paulo 

Ilustrada 

Agora-SP 
Agora Show 

LEILÃO DE IMÓVEL 

Entrega de Ap 

18h00 BºF 

Entrega de Ap 
18h00 &ºF 

EURERMAN 
vam LUKERMAN com.br 

1º Leilão: 16/11/2021 às 14h00 + 2º Leilão: 23/11/2021 às 14h00 
LOTE 01 - BARUERI/SP 

Em 29, da Estrada de Ferro Sorocabana, no distrito de Jardim Belual, 

TERRENO INDUSTRIAL COM ÁREA DE 

LTrLdon 

31.000m? 
E ÁREA CONSTRUÍDA DE: 5.787 mz 

1º Leilão « Lance minimo: 

RS 42,482,696,00 

2º Leilão - Lance minimo: 

AS 20,3962.219,02 

[O Eroponende vencedor berá prazo de JÁ horas degos de comentado expressamente, pará eletoár G pagamento da tosa idade Fe prepue Edi tornissõa do 

Edoséo, correspondanta-a 5% cobro valor da arremane, noscormeosda let Edetaicompieto nosfe-do ladoeiro. Lolloaira Dficizi Sea. Bora Pat -Juteso T4a, 
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mercado 

Bolsonaro lança incentivo a doação de alimento 
Produtos serão isentos de ICMS, tributo estadual; programa conecta empresas doadoras a bancos de distribuição 

Marianna Holanda neração de produtos quenão no pais, “Muito disso [fome no 
podem mais ser consumidos, Brasil] está nas disfunções da 

enasítia Pressionado pela fo- podendo doá-los, sem pagar burocracia” 
me e pela inflação, o presiden- ICMS, antes da data-limite. Não haverá nenhum esque- 
te Jair Bolsonaro (sem parti- | “Qualeraaqueixa queose- ma diferenciado para fiscali- 
doj anunciou nesta quinta-fei- tor produtivo comentava co-  zara qualidade dos produtos. 
ra (n) 0 programa Comidano  nosco? Tenho queterumfun- Oprograma apenas ficará ape- 
Prato, de doação dealimentos  cionáriosó para preencher to- nas sob fiscalização dos ór 
por empresas, tendoisenção da essa papelada, mandar pa: gãos federais, estaduais, mu- 
de ICMS como contrapartida, cacoministério, |parao] funci-  micipais, como vigilância sani- 
Não há restrição nas doa omártoir lá verificar carimbar  táriae defesa do consumidor, 

ções maso programa devere: Um processo desse com um “Estamos tratando o quê? 
ceber, em sua maioria, aque: alimento que estava ficando De poder estar ofertando es- 
les alimentos que estão pró: perecivel” disseo ministro Jo- ses produtos que seriam sim- 
ximos da data devencimento, do Roma (Cidadania) naceri- plesmente destruídos, e eles 

Lsso ocorre porque as em- móôniano Palácio do Planalto. obviamente ainda estão an- 
elo deixam de pagar tri 5 doele, “estáciaro" que tes da data de validade, dis- 
uto sobre a logística na inci- não há escassez de alimentos  poniveis para essa população; 

De acordo com a pasta, hã 
mais de2020 bancos de alimen- 
tos no pais. 
O Comida no Prato funcio- 

na como uma espécie de pla- 
taforma, ligando empresas 
interessadas e instituições de 
bancos de alimentos. O amún- 
cio contou coma presença do 
presidente Jair Bolsonaro, mi: 
nistros e o presidente da Cui- 
xa Econômica Federal, Pedro 
Guimardes, 
“[Por meio) desse colegi- 

ado [Confaz (Conselho Na- 
cional de Política Fazendá- 
ria)), nós conseguimos atua- 
lizar as normativas para que 

ficasse realmente claro que, 
ao invés de dar destinação a 
esse produto, [se] esse produ- 
to for entregue nesta rede de 
banco de alimentos, a indiús- 
tria também ficará isenta dos 
impostos, inclusive o ICMS”, 
disse ainda Roma. 

sar de 0 anúncio ter si- 
do realizado no Planalto, a 
isenção do tributo é estadual, 
Ela está em vigor desde 8 de 
julho, Até outubro, segundo 
o governo, mais de R$ 42 mi- 
lhões em alimentos já foram 
doados com a medida, 
Um levantamento da Rede 
Brasileira de Pesquisa em So- 

berania e Segurança Alimen- 
tar e Nutricional (Rede Pens- 
san) mostrou, em dezembro 
de 2020, que mais da meta- 
de dos brasileiros (55%) so- 
friam de algum tipo de isen- 
ção alimentar (prave, mode- 
fada ou leve). 
Além disso, a um ano da elei- 

ção, Bolsonaro enfrenta difi- 
culdades com a alta na infla- 
ção, que pressiona o preço 
dos alimentos, O IPCA (Indi- 
ce Nacional de Preços ao Cor 
sumidor Amplo) de outubro, 
divulgado na quarta-feira (10), 
subiu 1,25%, acima das proje- 
ções do mercado, 

CSA Cimentos S.A. 
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Inflação faz as vendas do 
varejo caírem mais, diz IBGE 
Comércio tem recuo de 1,3% em setembro, o maior da serie para o mês 

Leonardo Vieceli 

RIGDEJANEIRO Em mais um si- 
nal de dificuldades na econo- 
mia, o volume de vendas do 
varejo brasileiro voltou a cá: 
ir em setembro, com baixa 
de 1,9% na comparação com 
agosto, informou nesta quin- 
ta-feira (11) 0 IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es- 
tatistica). 
Trata-se do segundo recuo 

do comércio em sequência e 
da maior retração para o no- 
nomes do ano nasérie históri- 
ca Asérie começou ema000. 
O resultado negativo vem 

em um contexto de escalada 
da inflação, que eleva os cus- 
tos de operação das empresas 
e diminui o poder de compra 
da população. 
O comércio também ficou 

no vermelho frente à setem- 
bro de 2020. Nesse tipo de 

Guedes admite 
que economia 
vai desacelerar 
por causa da 
alta dos juros 

Marcela Ayres 
e Victor Borges 

BRASÍLIA | REUTERS O mi- 
nistro da Economia, Pau- 
lo Guedes, admitiu que à 
economia irá desacelerar, 
mas disse que isso é “nor 
mal" se os juros básicos vão 
subir “um pouco” no com- 
a à ria 

ue a inflação vai 
dr com força nos Estados 
Unidos, o que fará com que 
bancos centrais do mundo 
inteiro passem aperto. 
“Todo mundo vai ter que 

recuar, só que acho que Bra- 
sil tem dinâmica de inves- 
timentos, como se fosse a 
curva em & investimento 
real disparando, então os 
juros vão subir, porque nós 
estamos freando, estamos 
desacelerando um pouco 
o crescimento”, disse nes- 
ta quinta (11) ao participar 
da conferência tau Macro 
Vision, do Itaú Unibanco, 

"É completamente clife- 
rente do problema deles 
[EUA], o problema deles é 
que já estavam em desace- 
leração sincronizada, e, na 
hora em que estão tentan- 
do um “rebound [retoma- 
dal, a inflação vem com tu- 
do, eles estão sem dinâmi- 
cade crescimento. O tempo 
vai dizer” complementou. 
Guedes disse ainda que 

hã “muita paixão” na ava- 
liação de que a PEC (pro 
posta de emenda à Cons 
tituição) dos Precatórios 
é um calote, defendendo 
que “evidentemente não 
Ee queogovemno está bas- 
tante esperançoso após sua 
aprovação em dois turnos 
na Câmara dos Deputados, 
A PEC dá calote em divi- 

das judiciais da União e se 
tornou prioridade do Exe- 
cutivo para garantir O paga- 
mento do Apdlio Brasil de 
R$ 400 de dezembro até o 
final de 2042, quando Bol- 
sonaro deve disputar a re- 
eleição, além de abrir espa- 
co para outros gastos fede- 
rais. Pela proposta, cerca de 
ES 90 bilhões devem ser li- 
berados no próximo ano. 

“A primeira grande var- 
tagem é que [a PEC] torna 
Orçamento exequivel Ase- 
guria grande vantag 
mais importante ainda, é 
que isso se estende para to- 
do futuro previsível, ou se- 
ja, não vai haver mais sustos 
nos precatórios” afirmou. 

comparação, a queda foi de 
5,5%, calcula o IBGE. 
Analistas projetavam bai- 

xas menos intensas. Confor- 
me pesquisa da agência Reu- 
ters, us expectativas eram de 
recuos de 0,6% na compara: 
cão mensal e de 4,25% sobre 
LIT ARO diribes, 

Cristiano Santos, gerente 
da pesquisa do IBGE, afirmou 
que a inflação elevada é o fe- 
nômeno mais importante pa- 
ra explicar a queda do varejo 
em setembro, 
O desempenho do setor ain- 

da é abalado por restrições de 
acesso a crédito errtlo fragi- 
lizada dos trabalhadores, lem- 
brou o técnico. 
“Na margem, o principal 

fenômeno é a inflação” dis 
se Santos. 
Com o resultado de setem- 

bro, o comércio voltou a ficar 
abaixo do patamar pré-pan- 

demia. Agora, está em nível 
B.4% inferior ão de fevereiro 
de 2020. Em aposto de 202, 
o setor estava o gMracima do 
pre-crise. 
Entre as oito atividades pes- 

quisadas pelo IBGE, seis tive- 
ram taxas negativas em se- 
tembro. 

podas mais intensas fo- 
ram de equipamentos € mate- 
rial para escritório, informá- 
tica e comunicação (-3,6%), 
móveis e eletrodomésticos 
(3,5%) e combustiveis e lu- 
brificantes (-2,6%). 
Segundo o IBGE, o segmen- 

to côm o maior peso na for 
mação da taxa de setembro 
foihipermercados, supermer 
cados, produtos alimentici- 
os, bebidas e fumo. O ramo 
caiu 1,5%. 
Duas atividades, por outro 

lado, apresentaram estabili- 
dade ou leve avanço, São as 

Gasolina argentina por 
metade do preço gera 
fila de brasileiros 

Para frear a corrida de 
brasileiros 405 postos 
de Puerto Iguazu, 
municipio vizinho a For 
do Iguaçu, no Parana, 
os argertinos limitaram 
ano máximo 15 litros a 
venda de gasolina para 
veiculos com placas 
estrangeiras. A medida 
foi tomada para evitar 
o desabastecimento na 
cidade. O litro da gasolira 
em Puerto Iguazu varia 
entre 52,50 e 95,20 
pesos, dependendo do 
tipo, o que equivale a 
aproximadamente R$ 315 
a R$ 3,60. Em Foz do 
Iguaço, O litro é vendido 
em média por R$ 6,20 

seguintes; livros, jornais, re 
vistas e papelaria (0%) e arti- 
pos farmaçéuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e 
cosméticos (0,1%), 
No acumulado de 12 meses, 

o Brasil repistra inflação de 
dois digitos, Até outubro, da- 
do mais recente, o IPCA (Índi- 
ce Nacional de Preços ao Con- 
sumidor Amplo) acumulou al- 
tade12,67%. É amaior desde 
janeiro de 2016 (10,71%). 
Conforme Santos, à escala- 

da inflacionária é percebida 
com mais força em ativida- 
des do comércio como com- 
bustiveis e lubrificantes e hi 
permercados, supermerca- 
dos e produtos alimentícios, 
Nos últimos meses, 0 ivan 

ço do petróleo e do dólar tem 
pressionado itens como ga 
solina e óleo diesel no Brasil. 
Nocaso dos alimentos, tam- 

bém há o efeito da moeda 
americana mais alta, além 
do impacto da valorização 
das commodities no merca- 
do agricola e das perdas em 
lavouras geradas pelo clima 
adverso, 
Mesmo como desempenho 

de setembro, o varejo ainda 
acumula alta de 3,8% no ano 
de 2021. Em a meses, oavan- 
ço é de 7,9%. 
A série de dados do comér: 

cio tem sido marcada por for 

mercado 

tes revisões ao longo da pan- 
demia. Não foi diferente des- 
ta vez. Além de divulgar o re- 
sultado de setembro, o IBGE 
atualizou números anteriores, 
A queda de agosto, por 

exemplo, ficou maior com à 
revisão, passando de 1% pa- 
Ta 4,3%. 
Segundo o instituto, a pan- 

demia trouxe muita volatilida- 
de para as estatisticas e, por 
isso, provoca revisões cons- 
tantes e de grande amplitude. 
“O desarranjo das cadeias 

produtivas influencia even- 
tuais revisões no dado sazo- 
nal”, apontou Santos. 
Após a divulgação dos miú- 

meros de setembro, à CNC 
(Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo) cortou de 4,6% 
para 3,6% 0 projeção de alta 
nas vendas do varejo em 2021, 
Em relatório, a entidade 

também destacou que o se- 
tor é afetado pela elevação 
dos preços. 

“Neste momento, a inflação 
elevada e resiliente representa 
o principal obstáculo à susten- 
tabilidade da recuperação do 
comércio. Às fontes de pres- 
são são diversificadas e con- 
taminam uma quantidade ca- 
da vez maior de preços” afir 
mou a entidade, 
Com Reutera 

ns E pi ligeira MO SE SOLEDADE EMPRESÁRIA 
EM SOCEnADE epoca Ega LTEA 

CRIME 3 E Md AVE OA E DT 
Pelo presente parumento particular, ca géedoo emprscos À CENDLSUO TERA CC 
jesca comaciada ra dnistor, comsede ra Anesida Kermedy, 0º GOD! 1º pino, Lam Curcies, 

Chile, escrita re CHPUME mb DE 167 DON OLC SA, meio ato representado por pen am om 

Sebo Chade Lo, aripevimo, cri iasdor, criado, postado: BREVES, remoto no CREME acã 
dim BEE é Sr. Emo Manos és Coresho, fráleno, contador, camséi, portada de BG nº 
DESta ARL-A ESPSF, rante no CPREE mb or LE CORTAM ambos com estro o dy di dia 

Urides, e ti 065, 21º ane, Esto Plaza Contesónic, Brockir, ca cuido de Sãe Pour, Estado de 
Pat, CEP CA SM PCemórud emadcr dp é E CENCOSUO SA, pessoa judoca cdomminiaca 

odeio, co sede ra Arena Eerrece nºS00, pcs 457, Los Cóndes, Santiago-de Ch, rdoiiro 

CMPU mb o 4º DE 487 DEAMDOO =, rede di iervesenitaa pers n 

ds da leis di Ripilica Receraihes do Eros, com mede ré Anesich ds fogões Uia RMS, 
Arda, Edo Place Corterdde, CEP (USED Eroobin, adiado de ão Fado Esado de São Pak, 
deddgrenãe Soto no CNPAME act 507 35 ME E MDSD DE [ Gosecdade”, E peu nba costas 
arianos es Junio Comencial do Esc da Sd Fado (JUCESP né MRE EDDESTA, er nie dd 
jodr e asardaos dê: Cortar: Social dia Gociedasdo, boss co tralicir a Faris o de ss, 
Rosesdária pri doada de por ações, ão abcario cos Em mequinios ossos E damos dispesescs a 
pr: pleno; bar Loba br da Lo rf A, da 16 da jipes 

coeso diorinda Char 1, Trasotlrena do da + Oi dboa dedónes, por 
O ED SR SR O rlrtbmcmpcarrra ig 
Enc para comia guy aa (Transe, fi an a cer rd ci a Sonido em 
rua IA LS AT TNT: , Pe a 
oie Proa po O qu pr in dd cs qua da pi ss fa apra ia 
pobraraçoe adreneiadnirara pulos areal te rtp 
memso da Dieeiçeia dr Sxcinciacdos ri agnae q Exiuiio que eh Secador foi) gua 
diodo sy ema qu dedão uuseios port ua pubicações is da Seade 4] agro à demiie giciul cs 
en ção asesiriinação da Sociedncia para à emeeçooo mocidide 2271, vo em 
RR O E o dis 

dos vrerintroa o A ESEAMAEÃ SFORMA DE AOGE. 
DR RPE LIVACA VM BOCIRDADE AOS Dita 1 Lo es 
mes de perene de sit, es 1QMDO, ma stde- da Sodadark, locilesca na orite de São Fado, m Estado ôs 
gp E, 27º Arcar, Eid Placa Coriernde, CEP QRSPRODE, 

Cigpermsadas 4 corveccação mem ferrrea ec arágo * Te, A, nm Lei PESO, 

veio rem care cada * fuma gp cia mesreseravo do canta somas cz Socedace, jm) a aferação ca 
demorar ache sodal da Sogecate cera “Lencom d Escl Commeeciad SAL fo) ateção cla Dieter ca 
Cipa fo Estaca Soa ue rá egos a Coreana Óri a cetrição Lc por cus seio ussades 
par puicaõs a Ciara (ia apemção o e gnu de euneração a adirietaçãoca 
Seriedade pa ei ac e 221,6 pi a 

dare, pot urarineidade di veto e dem meus fia a fp dies a "Dioonud 
Eomtnreio Lida” nua fores dos aetigem | 5a 1715 da Código Cd a do ioga 20 da Lordes DA, ps 

mec e cortado dl gusta sem cus pe cheeda E coa átrtaids encon Irbeegnorm! 
esa A) ções cria, dá ho e 1, am choca a ico do po ssh 
Ho cu Coergaebia, de nonedade dempresdra de maço rsatbciade lmiinda em ootdada por ações ão 
imapibe dade belo Mesa Suissa Dario Low Presgiceeto; Espelho Muoma da Corno Sacro 
to heneiia Satacrier CERLOSGUO “pp premaão po Tesmjdim .Eonho tbres 

pe Carvao BOLETIM DE SUECO DA TRAIR CE BOCEDADE EMPRESAS L 
MITADA EM SOCEDADE POR AÇÕES DA CENCOS0O MBM COMPREM LIDA CNPURE 
BE Má BD SA RE esmeirocessa de clbderação ro raio de trarecarsação So brotos = Mipmindo die 
ações oodininias subncoiso «Vac total indegraticado e forms da inbegondiração: CENCOSUE SA 

pentáica démioiisda no ederior, com sede ros Aecio Csrrenoy, PP SDO, pieces 35.7, Lori Condes, 
da Che, meato Pe CP nho RES BT DOMDOL ATA, nestes ale representada por séus procura» 

come, Sr Setoandias Dario Lo, mepeira, costdor, Graco, portador do FME 1º VEEM remicso 
CERIME sobe DE) CHARS a Sr [Ercido Sures de Comelho, Eeihero, ósciador  imsáda ports do 
BEM Gis SO SERES ir scio to CPE sé crê SEE PIO amem escido na de des 
Berobês inicia, 6º 2066, 21º andar, Eco Plana Conter, Gracinha, ma cxinda de São Palo, Eesdo 
e São Piada, CEP DESTA + BRA ES feio e sete mmilvões, iisoertãs & dana é dia cl 2 (Pb) 
ações codedao, fodas cce sie e mes andar dormir + des ações td beco, ne dor o de 
PES 7 BEE OLD pure ese fios, diioeos dilema e seio oil é ieén re) foram inaditerte Fegrá- 
Nise ervdarte corro portes crença op 
o seen: id es decr a ola ção do fo eo dh E 
noecade armpronbeia da pporusbcado iriiiia sm nocieciade po ações. Se Gado, 7 de prcoe , 
ES ota tarte ari Lori Posenidarde: Emily Maroto o Carci has Scan rio Aco riita Bubncriior 
omaira oba Coste Long po eo hot e Curas MEO 1d O taração: ds 
Coreto fog o Treme do Siccamgando Empr Lira e Scobmbgeio put SÓ a E 
Beuai Comercial Los TERMO DE ROSIE fa, SEMSA (AO LOHA, aergeniáros, cando, 
postagor dis PME nº PARCER, heertã o CRAME pose er fl ld A pretende emp 

nantes e ingreddentea repeanárica pº ti 
ae copera, IP dig red ris conde, | 

ese poço pa rs prronten ari di er 4 E tem = a£ 
a espiição de Shopping Conter Enficaação de estmciorusmatsvio peca escudo, per cum áraçãoo 
Erestação de deráigos de canas cesiança, irarapodia sema meramente de cegas MA irpériação emiços | 
ação de reercráibems PEC SANICA 90 EM IO CIO de am radar soca, arduinc, mas ão se fmtarco, 

arrporiação de-bebicas sioodficas «mão sicodicas eM. À 
esorgeras, rio piiciade de sÉ cia, aerea cu quoúisia Exige ri 

es der ros bar, de 2 cond comigo de diinieiios | 

LRATRIE mescerá ri fviciades demrimirados dos der AE (NÃO deste feigo Fi CENTRIS DE | 
RT a a A 
TÓRIOE: exesterda des ativicades dhrrmenadas nos bes A BL, Ml, deste digo 2º Tr 
MERCADOS emtceds 24 difadiades desimirads tos es À EF GMR dede go TP. 
FARULACISO emorcecão de sinadides dncirirtadas sic herié O, |, este digo 1º] POGTOS DE COM | 
EMETÍVEL: emterão as alasados dacirerocas cos here E, 1, 4, deste 1 BETREHME| 
anscarão és abatidos ducie Ponta Pos der E da bes og RR 
prenda 

euada de Gala Prod, no Eladio da Cha Pipe, pese redação cereal pia da Mo Lida 8º prrigia Prdegeado 1º 
1REA, 21º ara, Ersscidr, DO Do SARA, tarado mid ali pura o come de Dineicr Prosiciario da CM 
Ds Ea QUEEN BLA, crime gor ienes MS LE ci 18º 8 E 
cg pueda rs is uma Seções am 57% done, Esc Plus Core ir, CEP SATA 
O, Boi, io do Pando, Em Sd (epa, pa msi ice 2 
o A de Corte 

E de Sociedade Em paesieia Loviênio sie Gocisónde por fgies da Era 
Comesoei Litis, descia costas reiriba leigo E Desomio E comprometa ds cumprir Meirmende indo ou da 
E PEDE dC es migo, de acordo com dei é com q estate so0ci di Coespanhia, pelo que fimo 
«ei Teto ds Peso. Deca area, sob pêra da a, nc estar iron ds nérosr à acima ção ca 

Cixoeqarhio por fes especi, ca em difiude de cordermição cimiral, co por se efcontrar cê os eléics-dela, 

tua pescas que medem, ariéo que fefeposdianestio, 0 sora à campos públicos, ou por ciies inirertor, 
pe tresencação pes oo uibemo conpuenie, pegado pi gq cera É 

nr ASA SE sabado Cad do Sana Ego MA car La e EA 
Fara es fre de ago HE, E dale des EA A ms e ai 
process adro fot jucdriss cetsinos, a dios dera pele, lr 
“os reu dPeração será oirrurttada por escrito à O de de DE 
EXTLAS DARDO LOS Diretor Presmioria., TERMO DE POSSE Eu TR MN DVD 
tese, cado, caio, potador do RG! júBM Ss SSRE, sois ne CPRME mb dr 

mer 
he mo pues bordas patas Eepoprsta Cad que cosa act a eo da een de aqi Pei 
ob”. pêra! rtp monge la tro gordo onda pese 
permunércia mm) iscorama é de correlato, at q recreio da qual vos Dom E de 
reserageL a d eteea lega, er oreii ação do cxmcbal scam Motago 1º « From qeciacio À 

fecmembleca (lera serd ie stataca é porssccoa cedo Diretor Crescer e au por quem se rear O 
co feeds Geri esodhera um dos presertes para secretarias oe rabahos Parágeato «ls mecids 
ce ce ce estação arlcios, 24 acc sem podendo cariccar ca Ceseembega Sera é vei ircive 
ertpcicacare te à cia, gor oe ce Eee e co cs eb dare afcação reenci, a 

1 HO neo 4 ad cl de Sc Pd, nó Ea a aa, com Graco es 
e re ri o a rc, 1 108, 1 aros, Err, CER E DEMÓDO forca diie nho 

para comigo de Dedos Frimosio da CENCOSUO BRAS COMERCIAL SA mcindade por ri 
cita nã CASE moh pri! DRM ACO, o una ca cm Min gõem Linka e JS, 
Are, Enc Poa Cortonário, CER CASTIMICO, Decoder, celada de So Pd, Estdo de alo Fado 

pa um ego plc geda do jo) an cneadisa pur 0a pompento dlaia, corloree 
Soninha Empresária Lida “Cerspoia” nado portão dos O! Mação ia Goi Doca Tesrloreeação do 

da cam paes a oo led ater Cocina o cep EC] BA paro al, o 
E A DA 
prnáral do R$ 10 jo oe one, o Guam qu ia cpa Ped pm 
Pas pu RE E TT Sia rp 8! o duma não 

ne espêal soca da Soc dade, da MORE que o cngital drreronah 

As TALS Pee HRS TT Luli 

nodes orrahtoi paola russa cata aciona preto, probe tn gm rima 

abs de 5d eme prejulne do depende manh Eidos Soobil der crersiada acessa de perros 
ni ra nt a Copan CAPÍTULO o E luar rere pg odio morena 
emenda gaor ou PDR treco pudor comilesçdos posa Leito 10, mid e o dy Eee he 

composed be cus eli foda eu Giragrea irei sei ms ge, de dec coma como À 
EsariLdo ecl da Cos paia, polo quai ferro sesta dat Piimiao, Cisclarsi ainda, seib ma poros dia be nl 
sda! inspadido de manter à aa Coegartia por iai especial, qu mm niisdo de iirdamação, 
cipal, 0 pr e eecrdoi ngh Oi nnica gia, qu OS DUM Com nine, Meda qo DrPIp reg, 
CRER A Code publica, das por cremes Polenta! dor premiação, palio os ubsgma, concuado, pecuisio, 
o DÓ AÇO O IPO FUNC, LO COTTA CCE 
rórcia, coriba ea relações de cor muro, a é rr gm riem não esiindo iruraa em 

sem Cubspercives pedia cnisi sercer a ddaldade: merca cd, estando -csre do dissêms 
+ ro igo * Ep pf pd Faia cá fre do riga ME, | ms Leon 5 À, deciiro que 

endeades, 
pr ese és dios Dera aessrrá e mês ações tod poe 

reices e sem ear porra, corbrme Bcteire qe Sobscoção 2. É Pgama peseie sincom amina À 

frabi sr ara processcs acerresineiezs e juice reirhvos darei És mira 

acima rc, sendo A nim 
Ep Soda, de preso de SI. NLMES DE 
POREE Eu ALEJANDRO ALBERTO ARRUO, moerirr risos, cotado, dig 

+ VIE, iso nó DPFME sob 08" 551 bOA, reitor e domiciiado ra cade de São Fada, 

SUR” foi ale ger cs sequintes receios pés corpos a Direicia ci Comparrer (o Sebarim Exio Los, 
apr, prrecs tag coreç RAE n' VECSSREM irsoite nó CORE set 00º BS ALAS, 
Femterte é dominado ma criado de São Pau, mo Estado de Side Fado, cor endeseço comenda ra 
Asericia ds Mações Liricia, e 15 265, 27º gras, Eceir, CEF QU STO, ces Dirsior Presidienie 6) 
Emiia Mutoes de Carvalho, brslere, cortato, citito, de RG SGA OD ESPEP jascito 
no CREME sob e e! 125088 EA, meidario e Ea cidade da São iaho, nº Estado de São 
pda mpi ap pe mp pl 
al mo Cinto ima Mera Mort, Argemiro, radios, casta oriardor da FINE 
REA PEISE, ir po É he Is pund crrredo porn robicê- pd cidades de São 

E Sa] 
que fompestimarde, od deeeso a cargos plsdeca, ou por cine ladrar, che peruasicado, pues cu qui 
ni dereianha, pasado, ds corda à ieoc anda cita dó ent Mano saia, cri di 
rematada coteoesas, corra mt da cortam, os plc regra, a LD 
fes são esiando FOI Em quasquer dt peito e [o que o irpaçã de mecar a midroa 
mresrcaed, asfnpedo ciente oo impor orgao "df é Les das 5; 
Copparóia, que pomada vigorar ma fsma des duo há 

megemetação dem cebeações pr 
Ememióisca, dpromação E pesei uia mu árendo 2 six, 

fr 2 tbaho Dj A a enter: 08 tabs, Da esmero 

aproesda, erto sdoeninada por hácos 25 pesentes Sã: Pulo, 27 de paso de is”. fpesbecio de pão 
na nd totem disiinda am dra) [Paga de mestras BE Aieceção do Corirab Sosa o Tere- 
direção de Socedios Emprecirie lrdadis am Goseda de porções da Cerco bos! Comes 54, 
metodo sm de penso de DS er Estas Dimio Los Prices Emílio Mu mes de Carsaho 
Gecetino Acinidastóoce CENCOSLE MNTERMADIOMAL Sph po Sebastian Cato Los pp. Emo 
Mumes da Caralho dede a Setor Ds Los po. Emir Snes de Corr Vigo do 

To) Gata CIMBSSS. 162607 AMEND à MP 

Lt Cortes, Sardiaço de Cie, mta ro CREME amb é CEE DIGNO ME, es sy remar 
por eus próciranes, 3 Setor Disio Los, genro, córinóo, Giiaoo, porisdor de RME nº 

VELSSBEMA! irao no CPRNE sé or REU A DT = Sr Edo Done Cras bode, nr 
dir, caso, potacdor de RG 8º 10668 MEDE SEPISP rece no CORRE soh or TE CSA DEDO, ambos 
cos esoiiro Pa Mr as Nações Lridae, 1º (SEE 2" adiar, Edificio Pass Cenberdne Broca, ná dida 
desce São ando, Estado de São Pode, CE DA STE = TA SE 00 posta hihi es, tentos é ater 
fé rêsmihões, curbertos a sedecio é oo mi, dusentio e cusentai ações drdrdrio, (dis remineies 
e seepedor romero + Pet sgões ora sobcritos, né medos told cs RSA TI 578 ADO joe bilhões, anfecer. 
os a seecto é inês piões, guirberiios e e testo e ão il, dubeics e ouoree o des; fo Dire 

Deo, meras fimocore, fis poifces, frisa brinco e eai 3 ondicimados, 

pá Esido de São Pale, com ends coesa cá Merida dos lsações Lion, 1º 12285, 27 nda, 
ore gor ri ia seca desiçeação espesfica da CEM 
COSUD ERAS! COMERC! SA smrndide 

E peneira eresrireeiçri rm Edif Placa Conteriso, CEP DESTA 
COL Brocuir, cite de Sã Pan, Esto ce So Fo (Cien para us iram unico e 2 

é) anca Confsdos a cade da prrtere dia, contem aprónêado prár mero dis BO? de Ceriso 
o é Trarsiciteação dt iodeéade Empresa Lrtiiada e Cont cor dida dá Bra 

Cespe 5, desce meia enirta eação é dino ep é TERES ão de Desp deite bo dee 
res arenitos sa mes cane, de asoda dom din Do desative soda da Comparhia péio gue free eso 
Togo de Porte Carla ita, sob dé presas ds bi ns ese trpadeio Dr euteter à scieieiniação ds 
Cep pao e e, nd Sa idea DS pr, cs [por dot cos a cri óleo cóla, 
Cu dO o qua ue dir jd porre do cu por me Mire, 
a pi, pl Gi A Some, JA DOU pa pl a É 
abr Racer dd, Sseira at oreatço de cdolisna da cos comirica, conta aa selações de cor auRE, nió puiica 
Eu d progriaciade, dessa Mesa nbs tino euro e quiacor de blg o iequeça do eira pronica 

dei do Fe Lair RADIO (Loc SA? 
pe cd pra ra o Ebonrorá Die 
pecas + putesam solado a ques Se cor gestde se grclaraço acne ibenso, aus 

part ese d Cipa o Pade, 7 da po o 67] ALE 
pr SACRO de BENS AE Does ARO PE emo ea Coro Sec Se Teeação do 

o Ap da e A BC 
É rede 4 tbesações 

regida pur este Esto Socin, poda Le É SA che 15 da cessmtro da Lg condor alema (La dos 

Deles ceras rr plcres ei Em sado e eo 
plbl amada coa mp opiarigad reto are ri & 2º Ji Eco 

na, jet Peer meado: eigiiça pet 
er roma EO Pa IPI É 

cheques, abr, opemi é entema corte brcáieo ricos ee pê 
ERÓER, CRECI OU DEDE, FE cum pa, a a a jo 

ações nscitaro ONPUNE a 0" 16068 Bias). TRE 

prio cieiiêa nos 
de, de nd cr Ee nº q, Pigs dg ro orgs Ce 
ga pa e rd le lean e corja, ao el mica prenda po 
dr pude rorifeidos, ever, come enceção cam eas pu fes judiciais, coorte um poescdo de unindo 

Piper Cone ieário, DES CU ESDEDÕO Brook Pleno dg ii gti E 
acne mobo bla ga e bat pres 

ee qualquer pordr dc fembóris nado ou stereo, discado ro 

ço mé hadates indicstas rc Forágraio Unico do Arigs 3º sta. digo 5º + À Compacta bem 
soda dihdtigdes À de ribeiro de aii pare sro em 

rose bro soc, age ds asemainho, Extas, veshudia, caçado, cárra, mesa have, axigos ae 
couro e dagem, bebicido aboódiicas «rãs stodicas, loms e bocee pros q rio, ritos, 
seniica meirdrio, ferrágers e eramos, 

ed pedido poa O imoónio aotoe 2 renda rs lp 

peserçõs de lusos e pela testras ça, nessa nes driigo 14 - De jude ficado de eco deinido re | 
drigo Ta, tslmia BA = Si fomos por cento | mero dplicecos, aves ce cusiguer mira d 

sortudos, dormi 
Errante ie grreações sstoacate, codquirors e lime I 

esa, ieetira rimos co saga ca morbese legalação porre: E Como 
re saga seponomesácea ais come, mae rose imaroc 2 apmehos saquicamentos “e qdo ent 

eaugarrertos de infcordi 
penis Es erga drives, ir | espipuirresioa. 
a a pe Ele cá É Ci asas 

de to ereço duaerado, de produ = dirrentidos em pera, de nipes area ou voçe iidiomre meriado, 

Rs, CODES, conserve dm quad, de proddcs de Tee rindo eso imbrio à 
dies pães inte, borte de sms roda E under ie cus ese 
eme de seniços de alrestoção « bebctes Hb mmeciação pre fpreieento de seções ud 

Pad e peca is a ae Lobos meo. np ue, comendo 
[TRES Ou SETILCiEA, incve por conta da parte 

iounintes é fxirá deprurasação. 1E Os 
edge aa a ção A 
estao ppt are Segentica Céra, a des acicanêcese 2a deposções locais vigeries, 



AB 

mercado 

SEXTA-FEIRA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 

Bolsonaro não tem plano para 2022 
Presidente deve aderir ao nacional-mensalismo do PL, mas sem slogan, obra ou PIB a mostrar 

Vinicius Torres Freire 

Josruelista, Pol secretário de Bedação da Folha, E mestre aim gdminstração pubbea pela Liv versrdade Harvard (EUA) 

Na Semana do Pátria Golpis- 
ta, a político “dos ruas” e da 
sociedade cada vez mais in- 
civil opagou-se, Acabarum-se 
os paneloços, os manifestos, 
us curtas. Os últimos fiascos 
foram o protesto da oposição 
des3 de setembro eo “nota dos 
empresários” 
O codúver da manifestação 

prevista para o 15 de Novembro 
está sendo enterrado na covi 

rasa dos ambições de quem se 
opõe do governo Juir Bolsona- 
ro também suspendeu seus co 
micios golpistas. Em vezde “no: 
tas de repúdio” elites do podere 

do dinheiro discutem se Sergio 
Moro vai ocupar a terceira via 
ou a terceira murgem do rio. 

Na falta de promessa recen- 
te de golpe, quase todo mun- 
do do poder foi tratar da vi 
da, da eleição, de filiações, de 
esboços de alianças e do saque 
dos dinbetioi públicos para fi 
nanciar companhas. Os minis 
tros do Tribunal Superior Elei 
toral, entre eles três do Supre- 
mo, disseram que Bolsondro 
e turma podem ser detidos se 
harbharizarem o eleição, como 
em 2018. Tudo se passa como 
se agora houvesse um cordão 

sanitário que impedisse Bolso - 
naro de infector de morte tum: 
bém o processo eleitoral 
Bolsonaro está em uma mu- 

du incógnita, Conseguiu es 
copar de parte do noticiário 
negutivo que produzia com a 
campanha golpista, um suces- 
so pragmático de seus regentes 
docentrão, Arthur Lira (PRAL), 
presidente da Câmara, e de Ci- 
ru Nogueira, senador pelo Pi- 
qui e presidente licenciado do 
PE Os militares sairam de fr 
ninho do cenário de desastre 
que ajudaram a produzir e es- 
tão mais desaparecidos do que 

Paulo Guedes fjmas continuam 
com as boguinhas). 
No entanto, essa gente vindo 

não parece ter um plano claro. 
Bolsonaro deve entrar no PL, 
que senda então o novo parti- 
do da extréma direita, 0 no: 
cional-mensalismo, feando a 
Unido Brasil (PSL mais DEM) 
com uma das vagas da direi- 
ta extrema. O vice viria do PR 
mus isso não está certo, dxsim 

como não se sabe como serão 
asmigrações de parkimentares 
eoutrosarranjos locais neces- 
súrios para 2022, que podem 
desfalcar o time bolsonarista. 

O Auxílio Brasil é um peda- 
ço de um plano eleitoreiro par 
co e ruim, Vai beneficiar pou- 
co mais gente do que o Bolsa 
Família com uma renda nem 
tanto assim maior que a do 
auxilio emergencial, Qutros 18 
milhões de pessoas que recehi- 
am o auxílio emergencial fica- 
rão sem nada. 
O desgquverno constante e o 

chute no teto de gastos devem 
fuer com que 2022 seja um ano 
de estagnução da economia, 
na melhor das hipóteses. Bol- 
sonaro-Guedes jogaram no hi 
so à despiora rápida do PIB. 
Desde a Semana da Pátria 

Golpista, início de setembro, 
uté agora, a tua de juros de 
um ano passou de 8,5% para 
cerca de 12%, um desastre pa- 
ra o PIB. A inflação deve cor 
rer no cosa dos 10% umuais até 
abril, em parte graçús ao dólar 
Bolsocaro. Mesmo que cresça 
menos, terá debodo um rom- 
bo enorme é duradouro nos 

FOLHA DE S.PAULO + + + 

rendimentos dos mais pobres. 
Bolsonaro perde menos pres: 

tígio nas pesquisas, mas dois 
terços do eleitorado rejeitam 
sua reeleição. Não tem obra pa- 
ra mostrar Em 2022, não pode 
rá mentir que é liberal ou lava 
jutista, No centro-sul, pelo me- 
nos dois candidatos vão tirar 
alguns de seus votos. Então, 
qual é o plano? Contar com à 
ajudo do elite para triturar Lula 
(campanha que deve começar 
em breve e serú forte se o petis- 
ta não fizer grandes arranjos)? 
Oscentrões, o bolsonarista e 

úutros, têm algum tempo, em 
tese, para escolher uma conoa, 
A data limite, diz a lenda politi- 
ca, Eabril, mus as opções à vis- 
ta são poucas e tão diferentes 
que vão exigir manobras acro- 
búticasdificeis até para a eximia 
picaretagem política brasileira 
(por ora, trata-se de Luloe, tal- 
vez, Moro). Bolsonaro continua 
sem um plano, que era o golpe. 
wlnlchus tor resdigrupofolha com.br 
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Bolsonaro diz que vai prorrogar desoneração 
Benefício acabaria no final deste ano e agora será estendido até 2023; presidente diz que medida é para evitar desemprego 

Marianna Holanda e 
Ricardo Della Coletta 

BRasíuA O presidente Jair Bol- 
sonaro (sem partido) disse 
nesta quinta (11) que o gover 
no vai prorrogar por dois anos 
adesoneração da folha de pa- 
gamento de 17 setores. 
É: iverno era contrário à 

ida até este momento, O 
benefício, ue acaba no final 
deste ano, deve ser prorroga- 
do por meio de um projeto de 
lei na Câmara, O texto esten- 
de até 2026, mas deve ser al- 
terado para 2024, por acordo, 
“Resolvemos prorrogar por 

mais dois anos a questão da 
desoneração da folha, inclu- 
sive [da] minha querida im- 
prensa. Ninguém ficou de fora, 
nem vocês [jornalistas|", disse 
o presidente, em tom critico. 

“Isso tem à ver com a manu- 
tenção de emprego. Estamos 
numa situação de pós-pande- 
mia, e devemos ajudar essesse- 
tores, Ou seja, quem porventu- 
rase eleger em za vai ter xpto- 
dinho para resolver essa ques- 
tão da desoneração” continu: 
ouo presidente, durante ceri- 
múnia no Palácio do Planalto, 
A decisão ocorre após reu 

nião de Bolsonaro com Pau- 
lo Guedes (Economia) e Tere- 
za Cristina (Agriculturaje re- 
presentantes dos setores. O 
governo alegava que não ha- 
via Espaço orçamentário pa- 
raamedida. Como beneficio 
para os 17 setores, abre mão 
de R$ 8,3 bilhões. 
A mudança de posição fez 

parte de um acordo do gover 
no, emespecial da Economia, 
com deputados, por votos pela 
PEC dos Precatórios, aprova: 
da nesta semana na Câmara, 
O deputado Jerônimo Goer 

gen (PP-RS), relator do proje- 
to de leisobre o beneficio, dis- 
se à Folha ter votado a favor 
da PEC, depois de ter conver: 
sado com o ministro. Guedes 
condicionou à desoneração 
da folha à aprovação da me- 
dida, Disse que todo mundo 
sabe que ele é favorável ao be- 
neficio fiscal, mas que só com 
a PEC haverá espaço fiscal. 
O deputado chamou a pro- 

posta de “muito ruim” e “fu- 
ra teto”. “Mas não negociei 
emenda secreta, nada, nego- 
ctei algo que fosse útil Con- 
versei com [os deputados| 
Bia [Kicis, PSL-DE presiden- 
te da Comissão de Constitui- 
ção e justiça] e Arthur [Lira, 
PP-AL, presidente da Câma- 
ral, que me garantiram que 
o projeto vai avançar”, disse, 
O projeto de lei está para- 

do na comissão, por articula- 
ção do própria governo. Em 
setembro, O governo tentou 
condicionar a desoneração da 
tolha de pagamentos à apro- 
vação da reforma do Impos- 
to de Renda. À Economia que- 
ria incluir no texto o imposto 
digital, O que não deu certo. 

ora, negociam coma cha- 
nm a PEC do Calote, que adia 

agamento dos precatórios 
e vida da União que não po- 
dem mais ser negociadas), e é 
vital paro pagas do Au 
xílio Brasil, p p! rincipal progra- 
ma social e bandeira de Bol- 
SONaAro Em 2022, 

O povernómanobrouo teto 

de gastos ao incluir uma mu- 
dança no cálculo da regra fis- 
cal no texto da PEC. Com isso, 
ganha folga orçamentária de 
cerca de R$90 bilhõesemaco, 
ano eleitoral. O Auxilio Brasil 
tem garantido no orçamento 
do ano que vem R$5 35 bilhões. 
Coma mudança, conseguirão 
mais cerca de R$ so bilhões. 
Durante à cerimônia no Pla- 

nalto nesta quinta, o presi- 
dente também aproveitou 
para pedir apoio dos setores 
à PEC dos Precatórios. “Pedi- 
mos a eles [setores] que cola- 
borassem conosco, prezado 
Ciro [Nogueira], para aprovar 
ai a questão dos precatórios. 
Tem muita coisa que é desin- 
tormada no Brasil, ninguém 
quer dar calote em ninguém” 
Atarde, em sua live semanal, 
Bolsonaro falou mais uma vez 

sobre a prorrogação da deso- 
neração e disse que ossetuTes 
assumiram compromisso de 
ajudar não apenas na PEC dos 
Precatórios, como também na 
reforma administrativa. 
O apelo de Bolsonaro, por 

ora, deucerto. Em declaração 

no Palácio do Planalto, umgru- 
pode representantes dos seto- 
res afirmou que vai trabalhar 
junto a parlamentares e ou- 
tras lideranças políticas para 
aprovar a PEC dos Precatón- 
us. Eles também disseram que, 
sem à extensão da desonera- 

ção, haverá demissões em di- 
versos municipios brasileiros. 

“Sepor acaso não passasse a 
desoneração, nós teriamos de- 
missão nessas cidades, o que 
é um caos”, disse o presidente 
da ABT (Associação Brasilei- 
ra de Telesserviços), John An: 

thony von Christian “A nossa bricação de veiculos, proteina 
missão apora é que a PEC dos animal vestuário, máquinas e 
precatórios passe no Senado” equipamentos, tecnologia, tec- 
Os setores beneficiadosho- nologiadainfo ão, trans- 

je são: calçados, call center, porterodoviário coletivoe de 
comunicação, construção ci- cargas, projeto de cirtuitos in- 
vil, construção e obras de in: tegrados e transporte metro- 
iraestrutura, couro, têxtil, fa- ferroviário de passageiros, 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2071 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº TI BABDOZ 

TIPO: MENOR PREÇO 
Dtjnto: Prestação de nameços de comsulias, exames o ciurgias 
oftalmoégeas para atender a pacenion da Flode Públca da Bnúda 
pro prozo da 17 meses Daia da senado: 28/2021. Horáro de 
ineo da senaão: DG/00 horma, Local da malzação da messão: Sala 
de reuniôss da Secretaria de Admimstração - Rus Sebastião Silvestre 
Meves, Jd 
- Departamento de Suprimentos Tara para adquirir o edito: R$ 4,0 

gs PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO | 

iquairo reais), ou disponivel gratu tamento no sita dona gagechastsa,| 
epgouiy. São Sebastão, 10 de novembro de 2021. Reinado Alves 

Moreira Filho. Secretãro Mun cipal da Saúde. 
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EDITAL DE LEILÃO EXTRASUDICIAL 
ALTMAÇÃO FO ARA 
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- Centro - São Sebaatido-SP Secretara de Administração) | 
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| PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI - Estado de Sho Paulo 
DO DE LICITAÇÃO 

LEETAÇÃO: Pregão Presencial nº 254021 OBJETO Beguiro de preços para 
 aguitições fuburdo da equipamorios elerónicos, ds ssfocsdica é moiahária; TR: Lgnor 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS 

AVISO DE FREGÃO ELETRÓNICO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº, 221/2021 

DBJETO: Seleção de proposta para conirsiação de empresa de 

engenharia elétrica para a cxecução de serviços de instalação e montagem 
de equipamentos para iuminação pública de Curitiba com fornecimento 

| de materiais mas árcas de abrangência do municipio de Curitiba, pelo 
sistema de registro de próço com validade para 12 (doze) meses = SMOP. 

ENVIO DE PROPOSTAS: 26º] UQOTY dos 14h da 15h 

ENVIO DE LANCES: 8/0207] das 15h05 ds 15h25. 

O EDITAL está d disposição doa interessados h [o poco de gal bs la 
Prefeitura Mumicipal de Cuirriia: 
em cado de dividas cs intoreanados deverdo ouirar em contato pebo fo 
[0185-417] 1350-0823, 
Curitiba, 12 de noventro de 2021 

Locos de Foula Camargo 
Pregocira 

Portaria nº (A/20ZI-GMOP | 

EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A 
CHPS nº 02302 H0UDDD IE MRE nº D5SD015Idaa 
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Bolsa sobe 1,59 

SERTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2021 AZ 

mercado 

o apostando em avanço da PEC 
Alívio sobre Evergrande também contribui; dólar cai 1,76% com expectativa de rigor do BC no controle da inflação 

Clayton Castelani 

são pauLo À Bolsa de Valores 
subiu 1,54% nesta quinta-fei- 
rá (11), 2 107.594 pontos. O dá- 
lar recuou 1,76%, à R$ 5,4040. 
Analistas atribuem os resul- 
tados à um ajuste do merca- 
do a um cenário em que a PEC 
dos Precatórios será aprovada 
pelo Senado e, assim, permi- 
tirá ao governo definir o Or 
camento de 2032. 
Apesar de autorizar um ca 

lote nas dividas judiciais da 
União e furar o teto de gastos 
para queo presidente Jair Bol- 
sonaro amplie o Arvdlio Brasil 
noano em que deverá dispu- 
tar a reeleição, a medida per 
mite aos investidores mensu- 
rar o risco fiscal do pais. 

“Se não tivermos novos fu- 
ros [no teto de engine mais 
peripécias fiscais, poderemos 
dizer que o realapanhou exa- 
eradamente em relação às 

mais moedas emergentes é 

que que a Bolsa estava muito 
esvalorizada”, diz Flávio de 

Oliveira, head de renda vari- 
ável da Zahl Investimentos. 
A amplia de gastos por 

meio de seaob pe 
por exemplo, é avaliada como 
uma fonte de incerteza ainda 
maior do que o calote nas di- 
vidas judiciais da União que a 
PEC dos Precatórios permite. 
O mercado de ações tam 

bém foi impulsionado pelo 
desempenho positivo dos se- 

4> TECNISA 
Mais construtora por m 

TECNISA S.A 
Ea 

CNPUNE nº 08065 112 BIFE 35 300 2531513 
Mta-da Reumido do Cosse ho de Adedejaboção Resiizado pm 20 de Ostubro de 202 
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E Consocação: Cosencação rasizada nos lomos dó migo (8 4 1º, do estáisio conai da Compantea. à Presbnço: resets 2 mgiúsia 
conselho du adimentinação da Companha ar amarcicia, nos iamos de arbgo 15, capuio EF do asistddo da Compdafia & COrPME arhge 25 da Regimento 
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tores de siderurgia e minera- 
ção, na esteira da valoriza- 
ção dos contratos deminério 
de ferro após rumores de fa- 
lência da incorporadora chi- 
nesa Evergrande terem sido 
desmentidos, segundo Rafa- 
el Ribeiro, analista em inves- 
timentos da Clear. 
A Vale subiu g,59% e foi o 

principal ativo negociado na 
Bolsa nesta quinta, ACSN dis- 
parou 7,46%, também impul- 
sionada pelas notícias sobre 
a construção civil da China, 
Aexpectativa de que o Ban 

co Central acelere a alta de ju- 
ros para conter a inflação tam- 
bém ajudou a tirar a pressão 
sobre o mercado de câmbio, 
que passa a esperar que a al- 
ta da Selic tornará o pais mais 
atraente para investidores in- 
ternacionais. 
“Passamos à esperar uma 

politica monetáriamais con- 
tracionista” diz Zeller Bernar 

dino, especialista em câmbio 
da Valor Investimentos. 
O diretor de politica mone- 

tária do BC, Bruno Serra, ha- 
via reforçado a possibilidade 
de combate mais agressivo à 
inflação. Em entrevista publi 
cada na segunda-feira (8) pe- 
lo Nikkei Ásia, Serra afirmou 
que o Copom (Comité de Poli- 
tica Monetária) poderá elevar 
a taxa Selic em mais 1,5 pon 
to percentual em dezembro, 
O petróleo Brent, referén- 

cia mundial, recuou 0,02%, a 
USS 82,59 (R$ 447.51). AS ações 
pec PENSE SLI- 
iram 0,08%. 
Aalta do Ibovespa nesta sex- 

tatambém contou com o àni- 
mo de investidores com uma 
bateria de balanços trimes- 
trais positivos, 
A Azul disparou 9 8y4 após 

a companhia mostrar forte 
receita no terceiro trimestre 
e adotar um tom positivo pa- 

ra2044 na teleconferência so- 
bre o seu balanço. 
A Totvs avançou 3,59%, de- 
is de reportar aumento no 
o do terceiro trimestre, 

com crescentes receitas liga- 
das à tecnologia financeira 
e performance de negócios 
compensando efeitos de mai- 
ores despesas. À companhia 
também anunciou plano de 
investimento de R$ qoo mi- 
Ihões em startups. 
As ações da Via (VILAS), 

porém, caíram 12,48% nesta 
quinta-feira (11), liderando as 
baixas na Bolsa. 
O desempenho negativo 

dos papéis da dona das mar 
cas Casas Bahia e Pontofrio 
velo por ter a empresa in- 
formado prejuízo liquido de 
R$ 638 milhões no terceiro tri- 
mestre, por revisões em pro- 
visões peradas por processos 
trabalhistas, 

BNDES lucra R$ 11,3 bilhões no terceiro 
trimestre e dará R$ 8,6 bi em dividendos 

Nicola Pam plona 

moODEJANEIRO CIENDES (Ban- 
co Nacional de Desenvolvi- 
mento Econômico e Social) 
registrou lucro de R$ 01,7 bi- 
lhões no terceiro trimestre, al 
ta de 29% em relação ao mes- 
mo peri do ano anterior. 
O resultado foi impulsiona- 
do principalmente pela re- 
versão de perdas com ações 
da Petrobras. 
No ano, o BNDES acumula 

lucro de R$ 26,4 bilhões, alta 
de q7% em relação ao mesmo 

periodo de 2020, com forte 
impacto de vendas de ações 
de empresas como a própria 
Petrobras, a Vale e a Klabim. 

O banco anunciou a distri- 
buição de R$ 8,6 bilhões re- 
ferentes ao lucro do primei- 
rosemestre. 
O principal impacto no lu- 

cro dó trimestre foi uma re- 
versão de R$ 5,5 bilhões em 
perdas estimadas com sua 
participação na Petrobras, 
Je haviam sido provisiona- 
das entre 2014 € 2016, após o 
início da Operação Lava Jato, 

Fundação Zerbini 
CHPIME nº SO GA DS ADODI- 3 
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A Fundação Zerbini jome público O processo shamo, pera à Unidade do 
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SW202: para aquisição de Materiais de vão Técnico Hospilalar gue será 
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alho: pps zerbin orgs. São Fauto, 11 de Novembro de 2021. Veimir Clverta 
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De acordo com a diretora 
Financeira da instituição, Bi- 
anca Nasser, a decisão por re- 
verter as provisões foi toma- 
da diante da melhoria das fi- 
nanças dá empresa, darobus- 
tez de sua estratégia e da per 
manência das ações em pa- 

tamares mais altos nos últi- 
mos ande. 

O banco também foi bene- 
ficiado com R$1,7 bilhões em 
dividendos distribuidos pe- 
la estatal e R$ 1,8 bilhões em 
equivalência patrimonial pelo 
lucro do frigorifico JBS, Sem 
considerar eventos extraordi- 
nários, o lucro recorrente do 
ENDES foi de R$ 5,2 bilhões, 
121% acima do mesmo perio- 
do do ano anterior. 
Ao longo deste ano, o 

BNDES já transferiu R$ 84,5 
bilhões ao Tesouro. 
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AZ2 SEXTA-FEIRA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13867/2021 

Objuto: Aquisição do mobilámo em qual e equipamento 
hospitalar para atander ao Hospital das Clincau de Bão Sebastião 
Em atendimento à Lol Complomentar nº 12308 almada peim Lai 
Complámentar nº 1474 há cols para micrcomprona cu empresas 
(da paguano porta, Data da sessão: 25/1/2021, Horária da abertura da 
sesado: 05:00 hora. O pregão na forma etetróômoa será remizado em 
sessão pública, por meo di intermol, medienta condições de segurança 

|- criptografia e autarbcação —- em todas as suas fases airavés do sistema 
da pregão, na forma eletrênica (botações) da Bolsa da Liciiações E 
Leilões (ue bi org br) Edital disponivel gratutamenta nos slbas nd 
esosebastiso sp.govbre wa bilorg.br São Sebastião, 05 de rovembro 
ide 2031, Reinado Alves Moresa Filho Secretário Municipal de Esúde 

E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA DERAL EXTRADADINÁRIA DSGITAL 
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8 EOYCANO DO CETADO 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2071000] - HE MN” 
10954850D0 

A Secntiono do Cosa Comil tomo público o BEMABCAÇÃO do Pregão Eletrônico Nº 
20210001, ca memso de Secesssra dó lúrimo do Enodo do Cesré = SETUE, tejo 

CIMETO do Conrutoção da empires ao pregoçõo ca serviço de mão de abro 

mrcelrisodo, cejos empregados som négidos pala Cosol dação dou baia Tre beshintos 

- Cit, potes olender ci noceuidodes coi dress de lecsólogia de inlosmoção o 
Comescoção - TE, apos aderisistnivo 4 apos opsrac-oral, com codkação 

taclasiva de mãos de cbr, por caedas ca anicoses sele ininingiveda m mouipomantos 

feiijco da Secmtarda do lisa. MOTIVO, Impagesção não aeuledo, 

DECEBIMENTO DAS PROPOSTAS VIETUAS: Mo anedareço rare com progra pera br, 
etgeda do MP 258503, ado dio 24/1/2071, 65 0h [Mastro da Resddo-DF 

CUMENÇÃO DO EDIMAL Mo aspemço elemónico ocea os no ui 

ee mplog cé grbe. Proceredoria Creral do Emedo, am Poncinzo, Dad de Nommebro 
da 202]. JAMES WATER MORRE RABELO - PREGOEIRO 

Unimed do Estado de São Paulo 
| Unimedift Federação Estadual das Cooperativas Médicas 

CHPUME nº 43 643. 135/40001-84 - MRE 3800005417 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO = Hit ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
a ds a TA NR A + - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS 
COOPERATIVAS das dinitanções que lhe core o art 2? capir do 
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E DOTERRO DO CETADO 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202] 764 

& Secreiemo co Coss Civil osso póblco o Pregão Elsrâmco Nº D0Z1 1264, de 

meses Co Secrstono do Saúde - SESA, cujo CRETO é: Regio de Preço pars 

Esturos 0 evenvsos oquaições ce Medicomessos, conforme espoo hcoções cossidos no 

Edml e sezs Ansaos. RECEBIMENTO DAE PROPOSTAS VETUAIS: o endereço 

rear pro srt go lhr, otros do MP RSS, om o cio 26/11/2021, 65 Bh 

Pordrioca Brosho-DE CRTENÇÃO DO EDITAL: Po endereço mlotrânico acima ou mo 

via er eplag cs govbr Procemdõeo Col do Esodo em Forolesa, OS ce 

Meostmbes ce DOS 1h, AMUNDO JAM DE SOU PA, FREGÓEIRO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

AVISO 

HOCALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO =" 148027 

PROCESSO SEI Nº 20 22.0001,Db2800A 2027-917 

DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO. 26h 120B! às 14h 

OBJETO: Cortiatsção da pessoa jurídica para à prestação de sesreiços ce leleloria 

móvel perros (24P| derania o pericêo Ce Mó fIninta e seis) meses. 

LOCAL DA LICITAÇÃO: Entlusmeemenis par med co ssema elsiômco do 

Compessmel- S:ASG, na pápr a mago briLompras. 
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erro DO ESTADO 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20710005 

à Socrero co Cos Civil torso páblco o Rregõe Eleirásico Nº 2020005, ce 

ntsemssa da Costreiy de Abarecmanto do Comá E/A - CEASA, cojo OBJETO d: 

Consgtação de emprsa pare prerioção de semiços de mão de cobro iesceinpado, 

ca/os empregados mejam cegos pela Consol doação dos Lais Tenbalhistas 

atender cs omcasndodes do ámo do Wglémcio cos Caniras ce Ábosecimeno Do 

Coorá S/A — CEASA [Moroconoi-CE, Teegoá-CE e Borbalho-CE), coniorme 

epocifenções contidas ro Edite e so0s Amesos. RECEBIMENTO DAS PROROSTAS 

WIETLLA S: Mio endereço vessaccom prosdet gos br, oirovés So Sº 20022071, oo do 

26/11/2021, às 14h30min [Horéro ce Brosho-DF]) OSTENÇÃO DO ERA: Mo 

andereço elemônico otimo De so vim eve seplog ca gowbr Frocuradono Gero ca 

Estado, am Fortaleza, 05 ce Movembro de 2021. MELSOM ANTÔNIO GRANIGERO 

CECASÇALVES - PREGOERO 

-— CU, por 

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUÓNCIAL 
FEAR 

LE LA) 
amei Fiprea, Leds Pistas Olcial, om nbricóulo JU CEE PP PA, lero or fed em a go ob | da raro 
aueeisado pio Crendoniey Ficduciásca, E 
firms, Procrio ci CNBS we" 17 ST SIMOÇ! TA com Fe dress tr erp ça ml 
o cairão |, Soco prá é Lotes Sertianirio | = PE Lida, de libro PrstcfSF 

pele foda nº 7 da queda PAGA do inerente demóminado “JEDI 
« feiz ma, comodo cuestos e cinguénia (250,00 sm”) misinos cizadodoa, 

| de anecução do 

59). CLABEIF CAÇÃO: 1º 
Ipovetertas 
Esto 

| trad 

PROCESSO LOGTATÓRIO COM AMPLA PARTICIPAÇÃO NO ITEM 01 E 
| EXCLUSIVIDADE PARA MICADEMPRESA E EMPREGA DE PEQUENO PORTE 

| dopaição de eoiial! vara por 

FOLHA DE S.PAULO + + + 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº 0201 - PROC 455621 - 

| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO 

Contratação de empresa pl prosiação “de BareçÕe JbENIOS 
enpecimizados para implementação das ações do programa municipal de 
reguarização hendiária, atualização do cadastro bamiora mulhina ária, com 
omedimento o smplaniação de sistema am emblonta veb p' São Sutaatico- 
SP, Comunica pos iniarasandos que fica marcada pardo dia VEM IPOD ma 

| [13:00 horas à damonsiração do sislama, nasais de lo tações da Secrotaria da 
Adimintiração, nto no Paço Municipa, Aun Sebastião Silvestre Naves ÉS Id 
centro São Sebost bo/SP, São Gebasião 14 de novembro de 2021, Mirela 
Ensina R Rega Vieira - Secretána de Hatxiação e Regularização Fundária 

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI — Estado de São Paulo 
EXTRATO DE CONTRATO 

Processo nº. 1STESATA; Tomada de Preços a”. DEROZI; Contra nº. 182iri; 
Consirução de Erenios » Co a: Cortratanta: Freteitera Conto de 

ÃO E CLASSFICAÇÃO 
2 Torsada de Preços e”. ima. OBJETO: Obra 
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1 MORANREICÊRPISCE, peoberída pela Aglreia Macao! de Dlscornurissções = 
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cimo os probbemas ice ffcacos. 

| EERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 086/2021 

PROCESSO Nº 000/2021 

PE nd 

MC ITEM dd Ojo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAPA FORNECIMENTO DE 
MEP ADAMENTE (ND NOVE MIL E GEISOENTAR) CESTAS PAGAL AS DE 
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AVISO DE LICITAÇÃO | Edital Ro iblicad » PIRACICABA 

Cosmeraácana ce aa dajera viados que aid alento menta Lmmagra à Lichiação abadia mé lie homvpdoo 

MODALHNUDE: Fromqia Presencial Ne to 

OBJETO: Aquisição de Dats Center e Licença para Minde Server 

TIPO: Mdermit Valor do Lote 

CREDENCIAMENTO: Dia 257107, id DEDO Es pão. 
IMÍCHO DA SESSÃO POBLIC: Dia 25/00, ds 293, ma Sala de Reonibes da Clrmara Mia bes pal 
de Pacicaba, qoiada mé Mica São foad, 547,70 andas = Piracitiha, SP 

lntarmmaçães e Edital completo bdigosição portar de Cem pars e Coe panne lat gasgra Municipal de 
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A PRESENCIAL Nº QS2871 
PROCESSO CM Nº DSP SEnaZ 

tspedtcações confídas no Terme da Referência do Edital Pregão Presencol nº CEQ0Ii. 
[E] Protndenito «da rea ço de São espreita gi red que NEGO 

E , declacanos o Fotgão Presencial nº D5D071, 
Comfecmea does praias La Re da Mr E 

Bão Castáce de Sud 11 de novesitro de 2071 
ECLERSOM PIO MIELO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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Muita calma monetária nessa hora 
A situação não é confortável, mas também não é novidade ou motivo para pânico 

Nelson Barbosa 

Professor da FEV e da UnB, es-minisino da Fazenda e do Pissejamento [2eng-2m6) E deutar Em econamia pela Ne School for Social Resgarch 

Nosso debate monetário és- 
quentou nos últimos dias, 
com o reaparecimento de “en: 
genheiros de obra pronta” é 
“alormistas do fim do mundo” 
na midia especializada, 

Especificamente, segundo al 
guns colegas, à esquerda e à di 
reito do espectro político, nosso 
BC (Banco Central) errou a mão 
na condução dos juros Baixou 

demais a Selic em 2920 € ago- 
ra terá que elevar demais u Se- 
li paro combater q inflação. 
Os enticos do BC qpontam 

que somos o pois que mais re- 
duziu juro em 2020€ mais du- 

[DOM Samuel Pessõa | sem. Marcia Dassan | TEM Nizan Guanaes, Cecilia Machado | Qua. Helio Beltrão | Oui Cida Benta, Solanpe Srour | 

mentaro juró em 2021, Como 
todo sofisma, essa afirmação 
parte de um fato —a Selic vu- 
riou muito— para uma hipó- 
tese questiondvel = foi errado 
u Selic variar tanto, 

Sim, tudo indica que a Sele 
sairá dos 2% de agosto de 2020 
para algo entre 11% € 13% no 
inicio de 2022, uma variação 
de nove a dez pontos percen- 
tuais. Parece absurdo, mas vo 
cê sahe o que também variou 
muito desde 2620? O PIB, u in 
Hação, os preços internacio- 
nuis de commodities e nossa 
taxa de câmbio. 

O crescimento do PIB foi de 
menos 4,1% em 2040 e dever 
atingir 4,9% neste ano, uma 

volatilidade de nove pontos 
percentuais. No IPCA, a infla- 
ção acumulada em 14 meses foi 
de 1,9%, em maio de 2020, pu 
FO LO urÉu almente, outra vo- 

latilidade de quase nove pon- 
tos percentuais, 
Achar que a Selic flutuaria 

pouco no cenário de incerte- 

zu e choques de 2025-21 é coi- 
sa de “especialista de rede an- 
tissocial" qu forialimer que es 
tava comprado em taxa de ju 
ro (Dlje vendido em dólar no 

final de 2020. 
Para os demais economistas 

é facil explicor a volatilidade 
da Selic com base no chama- 
do principio de Taylor, Explico. 
A variação da inflação é uma 

função do nível da taxa de juro 
real da economia. Dado à juro 
real de equilibrio, que a maio- 
ria dos economistas chama de 

“tea natural" sem saber bem o 
que é isso, à inflação sobe quan 

dou taxa de juro real catabaixo 
do seu nivel naturale vice-versa. 

Mantido a taxa natural de 
juro, sea inflação subir eo BC 
não fizer noda, a taxa de juro 

Hermes traz sua primeira 
linha de cosméticos ao Brasi 
Gosto da brasileira pesou em escolha de tons da 3º grife de luxo do mundo 

Pedro Diniz 

são pavio O mercado bilio- 
nário de cosméticos e cuida- 
dos pessoais no Brasil ganhou 
nesta quarta-feira (10) à mar- 
ca francesa Hermes, terceira 
grife de luxo mais valiosa do 
mundo segundo ranking da 
Interbrand, que inicia no pa: 
is as vendas de sua primeira 
linha de beleza lançada em 
183 anos de história, 
Fruto de duas décadas de 

questionamentos da indús- 
triasobreos porquês de ó gru- 
ponunca ter enveredado por 
essa fatia do segmento avalia- 
doem US$ 38 bilhões, os ha- 
tons, lápis, esmaltes e blushes 
sãoopontapé de “um jogo que 
a Hermês entrou para jogar, 
não para ficar de fora” como 
diz a presidente-executiva de 
perfumaria e beleza da mar 
ca, Agnes de Villers. 
A Folha, ela explicou que o 

atraso em relação às matores 
concorrentes entre as casas de 
luxo, como Chanel e Christi- 
an Dior, do grupo LYMH, tem 

aver coma ideia da marca de 
“não se render às pressões ex- 

temas” ea tentativa de “entre- 
gar produtos funcionais, que 
carreguem nossos valores”. 
Entenda-se por essas dire- 

trizes a obsessão da Hermês 
em manter cerca de 70% de 
seus produtos feitos dentro 
daempresa, com matéria pe 
mae produção próprias, dois 
fatores que mantém a mítica 
de seu nome nas rodas da eli- 
te do consumo de luso, 
Se as clientes fazem fila por 

uma bolsa Birkin porque é fei- 
ta âmãonos ateliês da marca 
ou compram um lenço de se- 
da pela nota máxima dos hos 
feitos com casulos brasileiros, 
a marca espera que paguem 
RS 420 por um dos 24 tons de 
vermelho da primeira coleção 
de batons ou Rá q6o num es- 
malte por motivos similares. 

Villers destaca que se bus- 
cou transformar esses produ- 
tos em itens de moda, O de- 
sipgner de acessórios da mar 
ca, Pierre Hardy, adicionou ao 
trabalho de criador das joias 
esápatos o de desenvolvedor 
das embalagens, feitas de alu- 
múínio e mais duráveis que as 
de plástico de concorrentes. 

Renault quer só modelos 
maiores e mais caros no país 
Eduardo Sodré 

curitiga Carros populares se- 
rão passado na Renault. O pre- 
sidente global da montadora, 
Luca de Meo, anunciou nesta 
quinta o novo posicionamen- 
to da marca no Brasil, As no- 
vidades farão parte de um ci- 
elo de investimentos que de- 
verá ter início em 2022, 

“Temos mudado muitas coi- 
sas, tomamos decisões muito 
duras, mas já vemos uma luz 
no fim do túnel, o pior ficou 
para trás. Nossas operações 
no Brasil estavam em uma 

condição muito complicada”, 
disse o executivo nesta quin- 
ta (11), durante visita à fabri- 
cada Renaultem São José dos 
Pinhais (PR) 
“Como podemos voltar a 

crescer, vamos tentar posiei- 
onar a Renault em outro pa- 
tamar de mercado, Não que 
iremos nos transtormar em 

uma marca de nicho, mas te- 
remos que focar em produtos 
de mais alto nível” 

Anvúva estratépia significa a 
aposentadoria dos modelos 
Logan e Sandero, que devem 
ficar em linha “por mais um 
par de anos”, de acordo cóm 
o presidente da montadora 
francesa. Esse caminho vem 
sendo percorrido por outras 
marcas no país, em uma troca 
de volume por rentabilidade. 
A decisão da Renaultincui o 

lançamento de veiculos “emb- 
são zero”. Luca de Meo conhe 
mou a chegada do Kwid elé- 
trico ao pais em 2022 e afir 
mou que, possivelmente, es- 
se será O carro mais em con- 
ta da categoria. Essa posição 
é ocupada hoje pelo JAC e-jSa, 
que custa R$ 150 mil. 
O ormal=sta viajóis & convite da Reriauir 
do Brasil 

A 

Agnês de Villers, executiva da Hermés peselgação 

real cairá, posndo mais abai- 
soda taxa de juro natural e qe 
rando novo aumento da info 
ção no periodo seguinte. Neste 
cenário, a economia pode en- 

trar em uma espirul inflaciond 
ria, como apontado pelo eco- 
nomista sueco Enut Wicksell, 

há mais de 120 anos. 
Na época de Wicksell ocredi- 

tavo-se que os bancos comerci 
mis eventualmente aumentar 
am a taxa de juro nominal em 
resposta à elevação da infla- 
ção, estabilizando o sistema, 
Hoje esse popel cabe vo Be. 
Nu versão atual da teoria de 

Wicksell, proposta pelo econo 
mista norte-americano John 
Taylor hd go anos, q variação 
da toma de juro moral per 

ue exceder a variação da in- 
Mação para que o BC consiga 

estabilizar à economia. 
Traduzindo do economes, se 

inflação subiu nove pontos per 
centuais, a Selic tem que subir 
mais do que nove pontos per 

“Mesmo sabendo que as rmua- 
lheres às vezes mantém mais 
deas batons, quisemos emba- 
lagens de refil que podem ser 
recicladas”, diz. 
É sabido que produtos bio- 

cosméticos, corrente pujante 
da indústria cuja receita mun- 
dial é estimada em USS 35 bi- 
lhões por ano, não carregam 
muitos ativos na receita de- 
vido ao peso das moléculas. 

Boa parte do tempo gasto 
pela Hermeês nos laboratóri- 
os contou, foi dedicado a pes- 
quisas de fórmulas que unis- 
sem a tecnologia quimica aos 
ativos naturais de forma har- 
múnica, 0 que rendeu aos pro- 
dutos o selo da cartificadota 
global de orgânicos Ecocert. 
Esforços como o de manter 

dlantação própria de súnda- 
ona Austrália ou uma fórm- 
la única de extrato de amora 
não só posicionam a marca 
na linha de frente da produ- 
ção sustentável da indústria 
do luxo como criam um no- 
vo produto de entrada apoia- 
donamítica de exclusividade. 
Se o preço será visto como 

justo no Brasil, quarto maior 
consumidor de cosméticose 
perfumaria do mundo, ainda 
é cedo dizer, mas desde que 
foi lançada em paises da Ásia 
e nos Estados Unidos, a divi- 
são inaugurada em março de 
2620 ajudou a empurrar asci- 
fras da grife para o alto, 
No ranking do luxo, que di- 

vide com o primeiro lugar, à 
Louis Vuitton, a vive, Chanel, 
e a quarta colocada, a italiana 
Gucci, à Hermés foi à única a 

TRECHO DO ATACAMA VIRA CEMITÉRIO TÓXICO DA MODA DESCARTÁVEL 
Pelo menos 39 mil toneladas de roupas se acumulam no deserto, em Alto Hospício, no norte 
do Chile, descartadas após entrarem no país pela zona franca de Iquique manis Bernert [AFP 
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centuais para controlar q in- 
Nação, O mesmo raciocinio va 

le para o cuso de queda da in- 
fação e, portanto, em condi 
ções normais, à Selic deve ser 
muis volátil do que q influção 
pura que d política monetária 
cumpra o seu papel. É q isso 

que estamos assistindo no Bra- 
sil, Não é uma situação confor- 
tável, mas também não é novi- 
dade ou motivo para pânico. 
Dado que a inflação acumu: 

lada em 12 meses subiu cerca 
de nove pontos desde maio de 
2030, tudo indica que o BC terá 
que elevar à Selic em mais de 
nove pontos para combater a 

aceleração de preços. Toman: 
do agasto de 2040 como refe: 
rência, o BC já qumentou a Se: 
lc em aproximadamente seis 
pontos, Com elevação adicio- 

nal e gradual de três a quatro 
pontos no seu juro búsico, O 
BC deve conseguir trazer o in- 
flação de volta à meta no ini- 
cio de 2027. 

sex Nelson Barbosa | SÁB. Marcos Mendes, Rodrigo Zeidan 

não perder valor de mercado 
no ano passado. O ultimo tri- 
mestre encerrou com cresci 

mento de 31% nas vendas em 
relação do mesmo periodo do 
ano anterior e 42% no com- 
parativo com dois anos atrás, 
num total de mais de 6,6 hi- 
lhões de euros (R$ 42 bilhões) 
gerados nos caixas das lojas e 
na plataforma de ecommerce, 
O relatório aponta como 

um dos impulsionadores da 
performance o lançamento, 
em julho, da linha de beleza 
na China onde os homens 
respondem por 20% das ven- 
das do creme para a mãos da 
marca, Villers diz que isso é 
reflexo do que ela espera pa- 
ra2022, quando quer integrar 
ao portfólio um projeto para 
o mercado masculino, 
“Não somos uma marca es- 

sencialmente feminina, esta- 
mos mais pará ageénero Não 
escolhemos quem consumi- 
rá nossos produtos” revela. 

Ela diz ser possivel prever 
que um dos chamarizes da 
nova linha sejam as cores, re- 
tiradas das nuances impres- 
sas nos “carrés desedaenos 
itens de couro da empresa. 
Uma manicure paulista radi- 
cada em Paris, Villers revela, 
testou os esmaltes. É aprovou. 
“Não fazemos pesquisas de 

mercado, preferimos centrar 
no espectro criativo, Mas con- 
sultamos especialistas de di- 
versas origens para que avali- 
em textura e usabilidade dos 
produtos, Acredito que as co- 
res, mais intensas, vão agradar 

aus brasileiros”, afirma, 

ArcelorMittal 

anuncia R$ 4,6 bi 

em investimentos 

RIO DE JANEIRO À siderúrgia 
ArcelorMittal anunciou nes- 
taquinta (n)investimentos 
de US$ 850 milhões (R$ 4,6 
bilhões, pelo câmbio atual) 
para ampliar a capacidade 
de produção em suas ope- 
rações brasileiras, Os recur 
sos serão destinados a obras 
em Minas Gerais 
Em nota, à Arcelor disse 

que “está confiante no ce- 
nário a médio e longo pra- 
zo do pais” “Estamos oti- 
mistas com a demanda fu- 
tura por parte das inchis- 
trias que trabalham com 
o nosso aço”, afirmou Jef- 
ferson De Paula, presiden- 
te da ArcelorMittal Brasil. 
Do total aprovado, 

USS 35º milhões (R$ 1,9 bi- 
lhão) serão gastos na mina 
Serra Azul, em Itatisiuçu. 
A empresa construirã uma 
unidade de produção de pel 
Jet feed (minério superhno), 
ampliando a capacidade da 
mina de1,6 para 4; milhões 
de toneladas por ano. 
Os outros USS soo mi- 

lhões (R$ 2,7 bilhões) serão 
investidos na conclusão de 
uma novalinha de produção 
na usina de joão Monlevade. 
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Negociadores acusam Reino Unido 
de tentar reescrever Acordo de Paris 
Fantasma do brexit cria disputa entre a presidência britânica da COP26 e europeus por protagonismo climático 

Ana Carolina Amaral 

GLASGOW (ESCÓCIA) Nos corre- 
dores da COP46, diplomatas 
têm criticado à condução do 
Reino Unido na presidência 
da conferência da ONU sobre 
nude HELL as climáticis, ul po 

vilegiar a negociação de ques: 
tões que não estão na regula- 
mentação do Acordo de Paris. 
Essa atitude, avaliam, prioriza 
a busca de um resultado po- 
lítico que marque o evento. 
O objetivo da presidência 

britânica, segundo os criti- 
cos, seria criar r manchetes po- 
sitivas para a COPa6 na midia 
global, dando uma sinalização 
de sucesso e cavando protago- 
nismo britânico para à pauta 
climática —que tem no Acor- 
do de Paris à sua maior con- 
quista internacional. 
À urpência climática tem 

pautado o tom de discursos 
políticos que argumentam 

aque COPas poderia Ser mais 

importante que o Acordo de 
Paris; De 2015, ele |á foi ratifi- 
cado como lei por 193 países, 
A Folha apurou que a ten- 

são deixada pelo brexit tem 
impactado a relação da presi- 
dência britânica com os euro- 
peus. À União Europeia (UE) 
já protagonizou a discussão 
sobre financiamento climá- 
tico em edições anteriores da 
conferência —especialmen- 
te diante da ausência ameri- 
cana nos anos do governo de 
Donald Trump, Na COPa6, no 
entanto, o bloco mantém si- 
lênciu sobre o possivelaumen- 
to dos recursos para o clima, 
A percepção dos megocia- 

dores é que os britânicos — 
que per tenciam à União Euro» 

pela quando o Acordo de Pa- 
ris toi assinado — agora bus: 
cam deixar a sua própria mar 
cana negociação climática. À 
UE não estaria disposta a co- 
laborar com o feito, que tem 
sido visto por diplomatas de 
diferentes blocos como uma 
tentativa de reescrever Paris. 
“Precisamos provar aos pa- 

isesem desenvolvimento que 
nossos esforços em financia- 
mento têm credibilidade. Não 
apenas a quantidade exata 
de dinheiro, mas a estrutu- 
Eu AJLHE providenciamos prot 

ra isso”, afirmou o vice-presi- 
dente da Comissão Europeia, 
Frans Timimermans 

O brasileiro Douglas Belchior, integrante da Coalizão Negra por Direitos, durante protesto em Glasgow 

Precisamos provar 
aos países em 
desenvolvimento que 
nossos esforços em 
financiamento têm 
credibilidade. Não 

apenas a quantidade 
exata de dinheiro, 

mas a estrutura ue 

providenciamos 

para isso 

Frans Timmermans 

vice-presidente da Comissão 

Européia 

Na quarta (15), toi publicada 
uma declaração conjunta dos 
Estados Unidos e da China re 
afirmando compromissos pe- 
lo clima, Ela foi interpretada 
Pos CTT dores da h cmterén 

cia como um sinal politico de 
que as duas nações estão dis- 
póústas a chegar à um acordo 
na COPah e não querem ser 
apontadas como culpadas por 
um eventual fracasso, 
Embora não tenha trazi- 

do avanços significativos em 
itens pendentes da regula- 
mentação do Acordo de Pa- 
ris, o time esboço da deci: 
são da COPa6, publicado na 
quarta, propós 71 artigos. O 
texto abarca: ciência, adapta- 
ção, mitigação, financiamen- 
to, perdas e danos, implemen- 
tação e colaboração. 

à abrangência dos temas 
foi exemplificada por criti- 
cos através da comparação 
com o tamanho do texto do 
Acordo de Paris: ele tem ape- 
nas 29 artigos, 

“O texto de Glasgow tem de 
permitir agir e não adiar. A lin 
guágem deve ser mais opera- 
clonale executiva e não inten- 
cional. Glasgow tem de im- 

plementar Paris é não que- 
rer substituir Paris” avalia [za 
bella Teixeira, ex-ministra do 

Mio Ambiente, 

—— |s the New 

Colonialism 

Segundo especialistas em 
direito internacional, a vali- 
dade de decisões mais recen- 
tes se sobrepõe 20 Acordo 
de Paris, desde que elas não 
o contradigam. 

As criticas à presidência bri- 
tânicase acumulam desde o fi 
nal da semana passada, quan 
do foi publicado o primeiro 
rascunho da decisão, na for 
ma de lista de ens demanda 
dos pelas nações mais vulne- 
ráveis, países em desenvolvi- 
mento e também pelos pro- 
testos das ruas, 
As novidades no texto foram 

recebidas com ânimo por ob- 
servadores das negociações. 
Eles elogiam a disposição da 
presidência britânica de in- 
corporar questões levanta- 
das por cientistas e ativistas, 
como a necessidade de limi- 
tar o aquecimento em 1,5ºC 

(enão em ºC, como permite 
'aris), O reconhecimento da 
urgência, o encaminhamento 
de ações para adaptação cli- 
máticae para perdase danos, 

“Foram TC ando | apeinhos hi] 

de várias COISAS que às pes 

Brasil mostra otimismo com aprovação 
de mercado de carbono na cúpula do clima 
Ana Estela de Sousa Pinto 

GLASGOW (ESCÓCIA) ApÓs ter 
bloqueado às negociações que 
buscavam criar um mercado 
global de carbono na COPas 
(em áciy, em Mad), o Brasil 
Mexibilizou suas posições pa- 
ra a atual conferência do cl 
ma, que acontece em Glasgow 

até esta sexta-feira (12), 

O país, durante a COP26, 
está conhante na conclusão 
da regulamentação do arti- 
so 6 do Acordo de Paris, que 
cria às regras para à comerci- 
alização de créditos de emis- 
são de gases causadores do 
efeito estufa entre países é 
também entre projetos do 
setor privado. 
“Tem uma proposta eman- 

damento que o Brasil clara- 
mente estã apoiando, uma 
proposta que garante toda a 
integridade do sistema” afir 
mou à imprensa nesta quinta- 
feira (11) O ministro do Meio 
Ambiente, Joaquim Leite, no 
pavilhão do Brasil na COPa6. 
A proposta que animou os 

brasileiros foi feita pelo Japão, 
segundo integrantes da dele- 
gação brasileira, e consiste em 
uma condição intermediária 
entreo queo Brasil vinha pro- 

pondo nas últimas conferên- 
cias e 0 que países desenvol- 
vidos defendiam para o item 
6.4 do acordo, que trata do 
comércio de emissões entre 
projetos independentes dos 
governos nacionais, 

O Brasil defendia que os cré- 
ditos comercializados por ou 
Lis atores pao dever tum id | 

abatidos da conta das emis- 
soe do pais mantida pelo go- 
vero federal, 
A proposta era acusada de 

atentar contra a integrida- 
de ambiental do acordo cli- 
mático, dando uma brecha 
para a dupla contagem (ca- 

Não é abrindo mão, 

é claramente um 

posicionamento 
construtivo do Brasil 

nessa direção 

Joaquim Leite 

mimistró do Metro Ambiente 

so em que um mesmo re- 
sultado de redução de emis- 
sões seria contabilizado 
tanto na prestação de conta 
do comprador quanto do pa- 
is vendedor). 
A solução japonesa é au- 

mentar o rigor do comércio 
entre os projetos negociados 
pelo setor privado global, em 
uma transação que passaria 
pela convenção do clima da 
ONU e também pelo crivo dos 
paises envolvidos. 
A União Europeia também 

elogiou o Brasil pela “postu- 
ra construtiva” nas negúcia- 
ções do mercado de carbono. 
“Não é abrindo mão, é cla- 

ramente um posicionamen- 
to construtivo do Brasil nes- 
sa direção” afirmou o minis 
tro sobre a Hexibilização das 
posturas defendidas pelo pa- 
is nas negociações. 
“Qacordo também tem uma 

transação importante de Ky- 
oto, de uma forma responsa- 
vel, que garante a integridade 
do sistema de carbono”, disse 
o munistro do Meio Ambien- 
te na cúpula. 
Carregar créditos de pro- 

jetos negociados nos moldes 
do Protocolo de Kyoto para 
um novomodelo de mercado 

global de carbono seria uma 
das condições colocadas pelo 
Brasil para flexibilizar outras 
demandas do país, como os 
ajustes correspondentes das 
metas climáticas (que passa- 
riam a descontar os creditos 
vendidos pelo país) 
Há sinalizações de países de- 

aero tdi o! re di Tl, ETA, de 

tun 4 um ali vide trama iii to ME 

duração de um à dois anos € 
teto de US$ 200 milhões, pa- 
ra que 0s€ réditos de Kyoto se- 
jam negociados ainda no ini- 
cio do novo mercado. 
A demanda é importante pa- 

ra paises em desenvolvimen- 
to que investiram nomecanis- 
mo criado em Kyoto, mas pe- 
Ta preocupação | pela negoci- 
ação de créditos antigos, que 
não adicionam contribuições 
para o clima atual. 
A previsão é de que o nov 

texto seja publicado fes rmsih 
desta sexta-feira (12), quando 
os avanços obtidos poderão 
ser verihcados. 
“Infelizmente alguns paises 

ainda estão resistentes a essa 
proposta, apoiada pelo Brasil, 
e temos ai 24, 48 horas talvez 
para conseguir buscar esse 
consenso”, afirmou o minis- 
tro do Meio Ambiente. ACM 

Evelgação 

s0as queriam ver: justiça cli- 
mática, jovens, povos indige- 
nas, vceanos. [O texto| refle- 
te muita coisa que estava fóra 
das salas de negociação” des- 
taca Natalie Unterstedl, presi- 
dente do Instituto Talanõa. 
“Nunca teve financiamen- 

to para adaptação e perdas 
danos [em decisões ante- 

riores|, apora está incorpo- 

rado”, afirma. “Mas o conte 
úcdo não é suficiente, apenas 
duas vezes menciona à pala 
vra decide, então vão ter que 
trabalhar para colocar algo 
mais concreto, 
Um negociador do bloco de 

economias emergentes classi- 
ficou o trabalho da presidên- 
cia como uma lista de presen- 
tes do Papai Noel” que, no en- 
tanto, deve ser esquecida pe- 
los paises antes do Natal. 
Más à pro cupação nos Cor 

redores da conferência é que 
tom otimista não prospere, já 
que não há consenso suficien- 
te entre os países para acorm- 
panhar 24 propostas do texto 
escrito pelos britânicos, 

O receto dos países é que 

KLABIN 
naCOP26 
JUNTOS EM GLASGOW, 
UNIDOS PELO PLANETA. 

PIC E Amd NcA 
Fr TRREFA, 

um resultado fraco na confe- 
rência abale a confiança no 
regime multilateral, após a 
peráção de expectativas na 
midia internacional sobre 
a importância da conferen- 
ci —que otorte menos de 
três meses apos o IPCC (Pai- 
nel Iintergovernamental da 
ONU sobre Mudanças Climáti- 
cas) ter revelado que as emis- 
aves de gas es-espula precisam 

Cad imediatamente, 

Nos corredores da confe- 

rência, negociadores britã- 
nicos ouvidos pela reporta- 
pem defenderam à proposta 
de uma “decisão da COPas” 
lembrando que as COPs an- 
teriores também tiveram su- 
as respectivas decisões e que 
o instrumento é necessário 
para garantir a aceleração da 
armbiç ão dás metas climáticas 
para mitigação, adaptação e 
financiamento 
Procurada, a assessoria de 

comunicação do Reino Unido 
afirma não comentar negoci- 
ações em andamento. 

À mendliata vw Ajói & CDmmvite da nat tuto 

Clima e So iedácdo 

ss UNID 
Aa CHANGE 
ca CONPNiNTE 

UE TT 

O ministro Joaquim Leite faz discurso durante a COP26, em 
Glasgow, Na Escócia Tres HermarS E nov 20 (Renters 
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om anúncio, China 
e EUA sinalizam que 
vão cooperar na COP 
Declaração conjunta foi interpretada como tentativa de 
mostrar que não são entrave para negociação climatica 

Ana Carólina Amaral 

oLasoow Uma deckaração com- 
junta publicada pelos Estados 
Unidos e pela China na COPs6 
trouxe otimismo para as ne- 
pociações da conferência da 
ONU, que busca concluir a re- 
gulamentação do Acordo de 
Paris e aumentar à ambição 
das metas climáticas. 
O texto ahrma que os paises 

buscam responder à crise cli- 
mática com ações imediatas 
etambém “por meio da coo- 
peração em processos multi- 
laterais, incluindo o processo 
da Convenção do Clima, para 
evitar impactos catastróficas” 
Anunciada no fim da tar 

de desta quarta-feira (10), & 
declaração fod interpretada 
por negociadores e observa 
dores da COP como um sinal 
político de que os dois países 
devem cooperar para encon- 
trar soluções para as negoci- 
ações climáticas. 

“A geopolítica entre os Esta- 
dos Unidos e a China mudou 
muito desde o Acordo de Pa- 
ris, e este é o único tema em 
que estão cooperando hoje”, 
afirmou Ana Toni, diretora do 
Instituto Clima e Sociedade, 
Além das competições co- 

mercial e fecnodócica. cum 
a disputa pelo mercado do 
SO, 08 dois países experimen- 
tam um aumento de tensões 
nos últimos anos, incluindo 
provocações diplomáticas e 
militares, principalmente ria 
região de Taiwan é do Mar do 
Sul da China. 
O receio entre observado- 

res das negociações era de que 
esse conflito entre Pequim e 

Washington pudesse hloque- 
ar avanços na COPaé, o que 

vam ibuir 1 deci Ssivamente 

para o fracasso das negocia 
ções climáticas, já que os dois 
deram o ranking dos maio- 
res emissores plobais de pa- 
ses do efeito estufa, 
O presidente americano, 

Joe Biden, fez duras críticas 
à ausência do lider chinês, Xi 
fiping, na abertura da conte- 
rência da ONU, A atitude foi 
interpretada nos corredores 
do evento como uma forma 
de evitar atritos. 

“Acho que foium grande er 
ro, francamente, que a China 
não apareceu” disse Biden em 
entrevista coletiva, acusando 
o rival de “virar as costas” ao 

“gigantesco” problema que 0 
planeta enfrenta, 

“E realmente encorajador 
ver que os países que esta- 
vam em desacordo em tan 
tas áreas, em um relaciona- 
mento muitas vezes acrimo- 
nivso, encontraram um ter 
rEno Comum em um assunto 
que transcende tudo o mais, 
e esse é o da crise climática. 
Este é um sinal muito pode- 
roso”, disse o vice-presiden- 
te da Comissão Europeia (0 
braço Executivo da Umão Eu- 
ropeia), Frans Timmermans, 
durante à COPa6. 

“Está tendo um impacto 
nesta conferência, nos ajuda 
a chegar num acordo”, avali- 
ou o holandês, principal au- 
toridade climática dentro da 
burocracia curópeia. 
Além de reafirmar com- 
romissos já declarados pe- 
fé paises em abril, o texto 
traz um anúncio inédito do 

Os dois [Estados 
Unidos e China] 
são nossos maiores 

parceiros comerciais, 
então é muito 

importante para a 
perspectiva brasileira 
que ambos estejam 
falando com uma 
mesma voz, em 
vez de jogar um 

contra o outro 

Ama Toni 

diretora do Institutó 

Úlma é Socisdade 

lado chinês: a eliminação 
das importações ligadas ao 
desmatamento. 

“Ds dois paises pretendem 
se engajar de forma colabo- 
rativa nó apoio à eliminação 
do desmatamento ilegal glo- 
bal por meio da aplicação 
efetiva de suas respectivas 
leis de proibição de importa- 
cões ilegais”, diz à declaração 
conjunta dos paises, 
No ano passado, a China 

já havia anunciado que pas- 
saria a exigir a rastreabilida- 

de da soja brasileira para evi 
tar a importação de produ- 
ções ligadas à desmatamen- 
to, Com à anúncio desta se- 
mana, O pais indica que deve 
ampliar a exigência para ou- 
tras cadeias com alto risco de 
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Enviado es pecial de clima dos EUA, John Kerry, dá entrevista na COP26 hantaniõees Minhas 

desmatamento —a principal 
delas é a pecuária. 
“Os dois são nossos maio: 

res parceiros comerciais, en- 
tão é muito importante para 
a perspectiva brasileira que 
ambos estejam falando com 
uma mesma voz, emvez de jo- 
gar um contrão outro, avalia 
Ana Toni, citando és compro- 
missos conjuntos citados na 
declaração para à redução das 
emissões de metano e a eli: 
minação das importações li- 
gadas a desmatamento ilegal, 
Com 16 itens, à declaração 

reafirma à compromisso de 
cooperação para a imple- 
mentação das metas climá- 
ticas, anunciado pelos dois 
paises no último abril, inclu- 
indo de políticas de incentivo, 

regulamentação e investimen- 
to tecnológico, 
O texto também reforça me- 

tas individuais de cada pa- 
is, COMO O plano americano 
para redução de emissões de 
metano e cobjetivo da China 
de reduzir o consumo de car 
vãoa partir dá segunda meta- 
de desta década, 

Por cutro lado, uma outra 
reafirmação gerou decepção 
para à COPa6, O texto refer 
çou a importância da entre- 
gm dos US$ 150 bilhões de f- 
nanciamento climático, pro 
metido pelos países ricos em 
2009 é que não deve ser intei- 
ramente arrecadado antes 
de 2023, segundo análise da 
OCDE (Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimen- 

to Econômico), 

Durante a conferência em 
Glasgow (no Reino Unido), os 
paises ricos tem sido pressio- 
nados a aumentar o financi- 
amento climático para a ca- 
sa dos trilhões. Nações em 
desenvolvimento tem colo- 
cado o tema como uma prê- 
condição para se comprúme- 
terem com metas climáticas 
mais ambiciosas, 
Osamincios feitos na COPa6 

ainda colocam o mundo em 
una cota de MueCime mto 

superior a 2,4º€, enquan- 

to a ciência climático indica 
LSº€ como um limite mais 

Seguro pará evitar cenários 
catastróficos futuros. 

à pornalista ajóis d CoMvi DE DO | MS Lua 
Chma é Speledade 

Txai é vítima de ataques racistas e posts falsos após discurso 
Eliane Trindade 

são rauLo “Tenho recebido 
muitas mensagens racistas € 
de ódio de gente que acha que 
porser indígena não tenho di 
reito de viajar, deter celular é 
de amar quer eu quiser” 
O desabalo de Tx Suruí no 

Tudtter é uma respústa à ava- 
lanche de postagens falsas e 
ataques até de cunho sexual 
que a ativista tem sido vitima 
nas redes sociais desde que 
fez à discurso de abertura da 
COPa6, em 1º de novembro, 

“Olha ai a india brasileira 
que foi falar mal do Brasil lã 
hora”, era a lependa de uma fo- 
to de uma mulher de cabelos 
negros e lisos numa balada, 
postada no Facebook como 
se fosse a jovem que fez uma 
fala histórica, em mglês, em 
defesa dos povos da floresta 
e da Amazônia na abertura 
da conferência da ONU sobre 
mudanças climáticas, 
Acusações de que seria “in- 

dia falsa” “cosplay de india”, 
“índia de botox” e informa- 
cões falsas, como a de que te- 
ria um namorado gringo, co- 
meçaram a se espalhar em 
posts e comentários nas re- 
des sociais e em sites apócri- 
tos após o presidente Jair Bol- 
sonaro (sem partido) declarar 
que a lider indigena foi à Glas- 
pow “atacar o Brasil” 

“fã previamos esses ataques, 
uma postura comum entre 
apoiadores do presidente di- 
ante de qualquer defensor dos 
povos indigenas e domeio am- 
biente”, afirma o advogado Ra- 

ires Andrade, que presta as- 
sistência juridica à família. 
Lima equipe está monitora- 

do as redes para rastrear os 
perfis e origem dos ataques. 
“Muitos são robotizados, mas 

Amit Blafinma 

Tai Suruí durante discurso na abertura da conferência da ONU 

vários ataques vêm de perfis 
e sites conhecidos por fazer 
militância pró-bolsonaro, al- 
guns até investigados no in- 
quérito das Fakes News”, ex- 
plica o advogado. , 

“Txai não atacou o Brasil. E 
uma ação deliberada da mã- 
quina de ódio. Detectamos 
postagens racistas, misóginas 
e sexistas, que questionam até 
aidentidade e aancestralida- 
de dela, chegando a ridicula- 
rizar 05 adereços indigenas” 
Além de acionar civile cri- 

minalmente os perhs iden- 
tificados, as empresas res- 
ponsáveis pela veiculação dos 
conteúdos tambem serão re- 
presentadas para retirada do 
material do ar 
“Temos que combater o ra- 

cisma, o preconceito e à inju- 
ria. Esse tipo de ato só promo- 
veaviclência contra os povos 
indipenas e as mulheres”, afr 
ma Ivaneide Cardozo, 62, mãe 
de Txai, que é filha de Almir 
Surui. 47, uma das lideran- 
ças indiperas mais criticas ao 
atual poverno. 
A farmúlia teme pela seguran- 

ca da jovem quando retornar 
ao Brasil. “Nós estamos mui- 
to preocupados com a vol 
ta dela Nosso medo é que 
aqueles que nos ameaçam de 
morte descontem na menina 
o ódio que têm da gente”, diz 
Ivaneide, conhecida como 
Neidinha Surui. 

Integrante da Rede Folha de 
Empreendedores Socioarmbi- 
entais pelo trabalho à frente 

Divulgação UM PODE 

da Associação de Defesa Etno- 
ambiental Kanindé, fundada 
e liderada por ela, Neidinha f- 
cou dois meses escondida no 
começo do ano após receber 
ligações com ameaças demor 
te por conta de denunciar in- 
vasões na Terra Indigena (TI) 
Uru-Eu-Wau-Wau. 
Em sua fala em Glasgow pa- 

ra uma audiência global, Txai 
lembrou a morte de Ari Uru- 
EuWau-Wau, 33, lider indige- 
na e amigo assassinado em 18 
de abril de 2020. 

“Foi muito importante ela 
ter se lembrado dele na fala 
para o mundo inteiro” 
A mãe conta que Txaiviveu 

na aldeia Cacoal, na Terra In- 
digena Sete de Setembro, até 
os 7 anos, quando foram mo- 

rar em Porto Velho (RO), Aos 
24 anos, está no último ano 

da faculdade de direito e na- 
mora um fotógrafo paulista. 
“O tal gringo é de São Paulo, 
explica Neidinha. 
Txai segue a trilha dos pais, 

como fundadora do Movi- 
mento da Juventude Indige- 
na de Rondônia, que já conta 
com L7co membros. 
A Coordenação das Orga- 

nizáções Indigenas da Ama- 
zônia Brasileira (Colab) lan- 
çou nota de apoio à jovem li- 
derança, condenando asérie 
de ataques, “o que deixa evi- 
dente a violência e o racismo 
estrutural com o qual lida- 
mos diariamente nesse atu 
al (desjsovemo, que vem irn- 
plantando uma intensa agen- 

da anti-indigena, além de in- 
far e apoiar discursos deúdio 
contra nós, 
Após a COB Txal vai parti- 

cipar de um encontro na Su- 
ecia 5 tambúm DEL ul MEL CO 

vite para visitar outros pai- 
Gs EUPOpELS. E) deverá Er 

tornar para casa no começo 
de dezembro, 
Um lar que precisou de re- 

forços de segurança. "Depois 
que vieram no escritório da 
nossa ONG atrás de mim, nos- 
sa casa virou uma prisão, com 
arame farpado e cerca elétri- 
ca” relata Neidinha, queé mãe 
de cinco filhos. 
Além de Txai, cujo nome 

de batismo é Walelasoetxai- 
ge Paiter Surui (que significa 
mulher inteligente, gente de 
verdade) e Walelasoeikingh, 
a (mulher que prever o fu 
turo), nascidas de sua barri- 
ga, ela tem mais “três filhos 
do coração”, 
Walelasoepiliman, 23 (mu- 

lher que sabe Fazer as coisas), 
Oyxiener, 26 (homem pode- 
rosa), e Oytxepo, 45 (homem 
bom), são frutos de outra re- 
lação do marido. 
“Sendo uma mulher mais 

velha casada comum homem 
jovem, feminista e ativista, eu 
represento tudo que os bolso- 
naristas odeiam”, resume Nei- 
dinha. Ela conta com uma re- 
de de proteção da Escola de 
Ativismo, entidade que apoia 
ambientalistas ameaçados 
de morte. 
“Minha mãe me disse para 

continuar com minha men- 
sagem de esperança e meu 
pai me lembrou de que sou 
uma guerreira da paz”, es- 
creveu Txai, ao finalizar sua 
mensagem no Twitter em 
resposta à máquina de ódio 
e desinformação. 
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610.323 mortes 
243 óbitos entre quarta e quinta 

Queixas contra Prevent Senior na 
ANS subiram 67% no 1º ano da Covid 
Para operadora de saúde, aumento é natural 'em momentos de maior tensão e demanda crescente' 

Mariana Eylberkan 

sãorauLo Aocperadora de sa- 
ude Prevent Senior teve alta 
de 67% nas reclamações re: 
gistradas por beneficiários na 
ANS (Agência Nacional de Sa- 
úde Suplementar) na compa- 
ração entre 3019€ 2630, 0 pri- 
meiro ano de enfrentamen- 
to da pandemia de Covid-19. 
Neste ano, até o início de 

outubro, foram somadas 1172 
queixas, quase o total acumu- 
lado nó ano anterior (1.484). 
Houve aumento também 

em relação à abertura de pro- 
cessos administrativos com 
indícios de infração atribui 
dos à operadora. Entre 2019 
E 2020, esse quesito teve um 
acréscimo de 36%. 
As reclamações são cha- 

madas pelo nome técnico 
NIP (Notificação de Investi- 
ação Preliminar), que po: 
dem ser classificadas entre 
assistencial, relacionada ares 
trições de cobertura, e não- 
assistencial, que envolve as 
demais situações. 

Entre janeiro de 2019 e à 
rimeira semana de outu- 

bro de 20m, 0 total de recla- 
mações relacionadas à cober- 
tura de procedimentos mé- 
dicos foi de qu%, segundo os 
dados oficiais. 
Os números foram obtidos 

pelo ui, ape especializado 
em plano de saúde Marcos Pa 
tullo via LAI (Lei de Acesso à 
Informação), Ele conta que 
decidiu investigar a reputa- 
ção da Prevent Senior na ANS 
após o escândalo que levou a 
operadora de ido à ser al- 
voda CPI da Covidno Senado. 
“No ano passado, houve 

queda nosatendimentos ele- 
tivos por causa da pandemia. 
Então do que se trata esse au 
mento de reclamações? Pro- 
vavelmente tem relação com 
o atendimento prestado aos 
pacientes de Covid) afirma 
vadvogado. 

Para Patullo, a alta nas recla- 
mações não deve ter passado 
Rods iriam pela ANS, que 
poderia ter tomado providen- 
cias na tentativa de conter a 

Prevent Senior teve alta de reclamações na ANS 

Abertura de processos 
administrativos Com 
indícios de infração 

il; 
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crise deflagradana operadora 
de saúde. “Os múmeros deve- 
riam, to minimo, ter acendi- 
doa luz amarela na ANS” diz. 
Em depoimento à CPI do 

Senado no início de outubro, 
o diretor presidente da ANS, 
Paulo Roberto Rebello Filho, 
afirmou que tomou conheci- 

mento dos problemas com a 
Prevent Senior samente apés 
o início das investigações dos 
parlamentares, 
A declaração foi criticada 

pelos congressistas, que apon- 
taram grave omissão da agên- 
cia reguladora em relação à 
conduta da operadora, 

Médico da operadora admite à CPI equívoco 
no registro de estudo sobre uso da cloroquina 
são ro O médico da Pre- 
vent Senior Rodrigo Barbosa 
Esper, autor do estudo sobre 
a efetividade da hidrexicloro- 
quina no tratamento de paci- 
entes com Covid, reconheceu 
que cometeu um equivoco no 
registro do documento que 
analisou a reação de doentes 
ao medicamento, 
Em depoimento à CPI da 

Prevent, conduzida pela Cá- 
mara Municipal de São Pau- 
lo, nesta quinta-feira (11), Es- 
per disse que analisou os da- 
dos da equipe de telemoni- 
toramento dos pacientes da 
operadora com sintomas gri- 
pais no início de abril de 2030, 
dias após Os primeiros regis- 
tros de Covid. 
Dos cerca de boo pacientes, 

num total de 1.700 atendimen- 
tos, 1,9% dos que tomaram o 
chamado “kit Covid”, com- 
posto por medicamentos co- 
mo cloroquina e azitromicina 
-—que não tém comprovação 

de efetividade no tratamento 
da doença— tiveram necessi- 
dade de internação. Entre os 
que não tomaramo percentu- 
al de internação foi de 5,4%. 
“Quando me deparei com 

isso, entendi que era um de- 
ver ético e moral avisar a co 
munidade médica”, disse Es- 
per aos vereadores, 
Com base nesses dados, o 

médico relatou que redigiu 
um artigo observacional e o 
incluiu de forma equivoca- 
da sob número de outro tipo 
de Investigação registrado na 
Conep (Comissão Nacional de 
Etica em Pesquisa). 
“Fiquei sabendo do registro 

na Conep de um estudo ambu- 
latoriale, por equivoco, enter- 
di que havia um grupo escre- 
vendo os protocolos de pes- 
uisa [sobre uso de hidroa- 

claroquina em pacientes com 
Covid). Peguei aquela autor: 
zação, na madrugada, e colo- 
quei no manuscrito”, disse O 

Bate-se numa mãe 

Antes que eu começasse a cuspir sangue pela casa, marquei a analista 

Tati Bernardi 
Evcritóna e rovebiaça de cinema e celeuição autora de Depois dd Lomeca Soy Eu 

Numa tarde, ao se ver obriga 
du a escovar os dentes, minha 
filha me deu um tapa na mão. 
Bu disse que não podia, segu- 
rede leve seus brocinhos: “Não, 
não, não! À noite, dose negur a 
tomar banho, me deu um soco 
no ombro. Coloquei de castigo 
por20 segundos, coma porta fe. 
chada (sem trancar). Ela ficou 
ussustada e me acertou de no- 
vo, agora com um chute na ca- 
nela. Eu então, entrea contusão 
e meu irrefreúvel amos ofereci 
um colo e q oculmei Disse que 
mamãe à ajudaria o lidar com 
uraivo e que ficaria tudo bem. 
Lembrei us minhas crises de 

pânico, quando eu seria cúpaz 
de inventar umo infecção por 
ebola para sair do avião. Tem 
coisas que a gentendo controla, 
gelo só tem três anos! Minha fi- 

ha gceitou ochamegoe aprovei 
tou para cavar uma soneca, De: 
pois de uma hora, quando pre: 
cisei tirá-la do meu colo para fa 
zer qualquer outra coisa que não 
fosse necrosar meu antebraço, 
cafastei com delicadeza e levei 
mais um safando, Dessa vez na 
cara, de mão aberta, com toda 
u força. Antes que cu começasse 
a cuspir sangue pela casa, mar 
quei a primeiro analista. 
A terapeuto infantil me ensi- 

nou que não adianta falar “não 
pode” Tem que falar“não pode” 
com à autoridade e u confian- 
code quem falo “não pode nem 
q pau sua psicopatinha mirim” 
Tinha que ser um “ndo” com q 
exasperação eo terror de quem 
encontra um filho tentando pu- 
lar de uma janela do 20º andar 
Ersmiei um timbre autoritário 

médico sobre o trâmite de re- 
gistro de pesquisas. 

Para fazer pesquisas no Bra- 
sil, é preciso pedir autorização 
à Conep. No caso de Esper, ele 
sono registro de um estudo 
do colega de Prevent Senior, 
omédico Rafael de Souza da 
Silva, sobre um estudo para 
analisar à administração de 
hidroxicloroquina em cerca 
de 200 pacientes da operado- 
ra por 28 dias. 
O estudo de Souza da Sil- 

va teve autorização em 14 de 
abril, mas os dados usados por 
Esper retrocediam ao fim de 
março, por isso, não poderia 
ter usado o mesmo registro. 
Imciar um estudo sem auto- 
rização é uma infração ética, 
segundo a Conep. 
Ao se dar conta do erro, al- 
er dias após repercussão 
as informações, Esper dis- 

se que retirou o estudo da pla- 
taforma. “Isso jamais foi pu- 
blicado”, disse o médico, que 

cenérgico. Treinei comandos e 
negativas assustadores no espe 
lho, imaginando que eu estava 
de frente pura um bolsonarista 
tentando me enfiar um “kit Co- 
vidi Minha mãe nunca me ba- 
teu (salvo um beliscão quando 
eu demoreiig horas para fazer 
bei mum potinho para um check: 
up), mas eu sempre tive pavor 
dela. E tenho até hoje. Ela me 
olha e eu já quero ajoelhar e pe- 
dir perdão por ter nascido. Que 
postura ou poder serd esse que 
paumuis tivêe jamais terei perun- 
teminha filha ou qualquer pes- 
soa? A analista me chamou de 
banana, rempi comelme procu- 
rei outro psicanalista. 

“Você tem que conter suo filha, 
ela precisa ficar imobilizado até 
seacalmar' Lembrei quando ti- 
vemos que fazer exame PCR em 
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foi convocado pela Conep na 
época para dar explicações, 
Em seguida, o estudo foi sus- 
penso pelo órgão, 
O diretor da Conep, Jorge 

Venâncio, disse em depol: 
mento à CPI da Câmara que 
havia fortes indícios de frau- 
deno estudo apresentado pe 
lo médico da Prevem Senior, 
No depoimento aos verea- 

dores, Esper negou qualquer 
tipo de experimentação com 
pacientes da Prevent Senior, 
e reconheceu que há práticas 
off label, nome dado ao uso de 
medicamentos para fins não 
previstos na bula original, co- 
mo pias da hidroxicloro- 
quina durante à pandemia. 
A análise com os números 

do telemonitoramento da Pre- 
vent Senior feita por Esper foi 
publicada pelo presidente Jair 
Bolsonaroem uma rede social, 
Favorável ao uso da cloro 
sina, Bolsonaro atribuiu os 
ados ao presidente da opera 

seu narizinho per feito, Eu o poi 
e mais duas enfermeiras quase 
não demos conta. A bichinha 
é forte e afrontosa. Se não tem 
como usar as múose as pernas, 
ela morde ou provocaemsi uma 
tosse-engasgo que me paralisa. 

LAFER 
Sofás e poltronas 
Sofás-camas 
Poltronas-Carmas 

Sofás home theater 
Poltronas reclináveis 

Os números 

deveriam, no 

minimo, ter acendido 
a luz amarela na ANS 

Marcos Patullo 

advogado especializado 
em plano de satude 

Os congressistas embasaram 
as acusações em um dossiê eh 
borado por médicos que apon- 
tam que os hospitais da rede 
eram usados como laboratóri- 
os pára o tratameênio precoce 
contraa Covid-1g, com medica- 
mentos sem eficácia compro- 
vada para combater a doença, 
Após avaliar que as acusa 

ções feitas à CPI continham 
“indícios de Falhas operaci- 
onuis” Rebello Filho amunci- 
ou a indicação de um diretor 
da ANS re acompanhar de 
dentro da operadora o trata- 
mento dispensado aos bene- 

dora de saúde, Fernando Par 
rilo, e usou os números para 
defender ouso do “kit Covid” 
Esper reclamou o que cha- 

mou de politização do trata- 
mento experimental na 
demia. “Quero deixar dio 
que não sou ligado a nenhum 
partido político assim como à 
Prevent Senior” disse, 
A CPLouviu também nesta 

quinta «feira outros três inte 
rantes da operadora: o mé- 
ico Rafael de Souza da Silva, 

diretor do departamento de 
telemedicina, a diretora cli- 
nica Daniella Cabral de Frei- 
tas, e o diretor de gestão Sér 
pio Antônio Dias Silveira 
Ao ser questionado pelo 

presidente da CPI, o vereador 
Antonio Donato (PT), sobre 
envio de mensagens aús mé- 
dicos sobre o dever de pres- 
crever futamida —sem ef- 
cácia comprovada— aos pa- 
cientes com Covid, Esper ne- 
gou qualquer interferência nã 
autonomia dos profissionais. 
Os médicos ouvidos reco 

nheceram a existência de 
um guia clínico que norte- 
ou os atendimentos no início 
da pandemia, MZ 

Adespeito do tanto que estou 
preocupada echeia de hemato- 
mus, Confesso que me pego ém- 
contada observando essa cria- 
tura pequena tentando me con- 
vencer que jantar pipoca é o me- 
hor a se fuzer 
Nãcestá certo bater E as avos, 

a babá, o pai, minhas amigas é 
todos os analistos sempre dei- 
sam bem claro que a culpa de a 
minha filha me bater é minha, 
Da múe, Dessa que não colocou 
limite. Dessa que tentou abraço, 
contenção, castigo, grito, com- 

versa, oito analistas, 67 lvn- 

nhas, exercícios de respiração, 
fitoterápicos e segue apanhan- 

2L,926.526 Casta 
Mais 15.4 inhecções em 24h 

ficiários dos planos 
Procurada, a Prevent Sen 

ar aficmou que a comparação 
dos dados referentes a 2019 € 
2030 não é adequada porque 
relaciona um período sem 
procala com outro em que 
houve mudanças sociais é epi- 
demiológicas drásticas decor 
rentes do coronavirus” 

“E natural que, emmomen- 
tos de maior tensão e deman- 
da crescente, as reclamações 
aumentem”, uaupera- 
dora, que disse trabalhar pa- 
ra resolver todas as queixas. 
Emnota, a ANS afirmou que 

monitora o setor de saúde su- 
plementar e age para apura- 
ção de denúncias registrada 
“O percentual de resolutivida- 
de dus reclamações da Prevent 
Senior ficou acima de 46% nos 
últimos três anos” informou 
a agência federal, 

A agência reguladora infor 
mou também que o total de 
reclamações registrado nos 
canais do órgão teve aumen- 
to de 13% entre 2019 € 2020. 
Atualmente, a operadora é 

alvo da CPI da Câmara dos Ve- 
readores em São Paulo, além 
de representações no Cre- 
mesp (Conselho Regional de 
Medicina de São Paulo). 
Por causa da distribuição 

do chamado “kit Covil”, a em» 
presa assinou um TAC (Ter 
mo de Ajustamento de Con- 
duta) como Ministério Públi- 
co em que se compromete à 

não mais distribuir ou recei- 
tar os medicamentos, 

São Paulo reduz 
intervalo da Pfizer 
para adolescentes 
sãoramo Acidade de São 
Paulo reduziu nesta quinta- 
feira (11) o intervalo de do- 
ses da vacina da Pfizer con- 
traa Covid-ig para adoles- 
centes, O prazo de oito se 
manas passou a ser de 21 di- 
as entré à primeira e q se- 
gunda aplicação do imuni- 
gante. A medida passa ava- 
ler a partir desta sexta (12), 
A decisão da Secretaria 

Municipal da Saúde foi to- 
mada após a chegada de 
um love de 1,278 milhão de 
doses da vacina, 
Na quarta-feira (10), de 

acordo com o boletim do 
Vacinômetro, menos de 
32% das pessoas Com 17 
anos estavam com as du- 
as doses em dia. À porcen- 
tagem de quemestácomo 
esquema vacinal comple- 
to diminui entre 05 mais 
novos — 16 anos (29,4%), 
15 anos (29,9%), 14 anos 
(14,6%), 19 anos (13,5%) € 
12 anos (12%), 

do diariamente —da minho fi 
lho e de todos que me criticam. 
Ser mãe é de uma solidão 

atroz. Não gostei du gravidez, 
trabalhei muito enquanto úma- 
mentava, não quero outro filho, 
ndo gosto de ser múe ás cinco do 
monhã (e outras tantas vezes). 
Tulvez eu ache que mereço apo- 
nha: Talvez eu goste. Tulvez es- 
teja tão acostumado a me mal- 
trutor psiquicamente, é a acer 
tar que às outros também o fo 
quim, que o toque enfurecido da 
minho menina seja hoje o meu 
principalafeto. A única certeza 
que tenho é que jamais vou eriar 
uma criança com medo de mim, 

Conforto para toda vida! 
Poltrona reclinável Kiri a partir de 

10x de R$856,45" no cartão 

*Poltrona reclimável Kiri 
ravestimento sintélico 

eolor total R$B. 564,50 

interdomus LAFER 

Edo Lamego d TGUE Pio = DE Muepaop PBH a 

E Tocadoacs Sos FADO TEIA apto, boo cem hr 
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Audiência para preso relatar 
tortura “some” na pandemia 
Número de sessões desabou; especialistas criticam encontros virtuais 

Fernanda Mena 

SÃO PAULO Sispensas em gran- 
de parte do Brasil desde o ini- 
cio da pandemia as audiênci 
as de custódia vêm sendo re- 
tomadas de maneira gradual 
e intermitente em meio à um 
intenso debate sobre sua vir 
tualização por meio do uso 
de videoconferência, 
Coma paralisação e a virtu- 

alização, o mimero desse ti- 
po de audiência despencou 
de 222 mil em 2019 para 66 
milem2220. Até junho deste 
ano, houve apenas 19 mil, se- 
gundo dados do Conselho Na- 
cional de Justiça (CN]). 
Segundo relatório qem 

Justiça Criminal, lançado na 
tarde desta quinta-feira (11), 0 
processo de tornar essas au- 
dhências remotas significa, na 
prática, seu desmonte. 
“Durante a pandemia, hou- 

vevárias iniciativas do Judici- 
ário e do Legislativo para que 
as audiências de custódia fos- 
sem fexibilizadas e realizadas 
por videoconferência”, diz Ja- 
nine Salles de Carvalho, secre- 
tária-executiva da Rede Justi- 
ça Criminal, 
“Entramos numa batalha 

para que esse instituto não 
fosse virtualizado porque isso 
compromete a sua finalidade. 
Não dá para detectar tortura 
por meio de uma tela” 
Criada em 2015 para asse- 

gurar direitos fundamentais, 
a audiência de custódia con- 
siste na apresentação peran- 
te o juiz, em até 24 horas, de 
quem foi preso em Nagrante 
ou por mandado de prisão. 
Acompanhada de advoga 

do ou defensor, a pessoa pre- 
sa é ouvida pelo juiz, que po- 
de manter sua prisão, conver 
tida em preventiva, ousubsti- 
tui-lapor medidas cautelares, 
oulibertá-la, além de verificar 
se existem sinais ou relatos 
de tortura ou de maus-tratos. 
Sua implementação respon- 

de a questões como o encar 
ceramento em massa no Bra- 
sil, que tem a terceira maior 
população prissonal do plane- 
ta, asuperlotação do sistema 
pristonal e o alto percentual 
de pessoas presas provisoria- 
mente, sem uma condenação, 
As audiências regulam a 

porta de entrada do sistema 
carcerário é são apontadas 
como principal fator de con- 
tribuição para a queda de 11% 
nonúmero de presos provisó- 
rios, que representavam 37% 
da população carcerária em 
2015 é 90% Em 2019. 
A redução evitou 277 mil 

prisões desnecessárias € 
uma economia de pelo me- 
nos R$ 13,8 bilhões aos cofres 
públicos pela eliminação da 
necessidade de novas vagas. 
As denúncias sobre maus- 

tratos praticados por policiais 
no momento da prisão mais 
do que dobraram desde que 
as audiências de custódia fo- 
rum instituídas, passando de 
2,4% dos casos em 2015 para 
b,2% em 2019, 

to, que há subnotificação de 
violências sofridas no ato das 
prisões. Ocorrências de 13 ci- 
dades monitoradas sob super 
visão do Instituto de Defesa 
do Direito de Defesa (IDDD) 
apontaram que quase 24% das 
pessoas presas afirmaram ter 
sofrido violência por parte de 
agentes policiais, 
Levantamento feito pela De- 

fensoria Pública do Rio de Ja- 
neiro com base em dados do 
CN] mostra impacto da sus- 
pensão de sessões presenciais. 
De março a to de z020, 

apenas 0,89% dos autos indi- 
cavam a ocorrência de tortu- 
ra, contra 38,3% de denúnci- 
as de maus-tratos feitas du- 
rante audiências de custódia 
presenciais entre setembro 
de 2017 e de 2019. 

Foi 0 caso de Marta (nome 
fictício), apresentada a um ju: 
iz poucos dias depois da reto- 
mada das audiências de cus- 
túdia presenciais no Rio, em 
agosto de 2020, Ela inicialmen- 
tenegou ter sofrido maus-tra- 
tos, ainda que exibisse um fe- 

rimento na cabeça, 
Desconhado, o juiz pediu 

que en çÕa bi me- 
nos a promotora e a defenso- 
ra, Explicou a Marta que 0 si- 
gilo das informações seria ga- 
rantido. Mais segura, ela rela- 
cou que oito policiais haviam 
invadido e revirado sua casa, 
agredido e ameaçado em bus- 
ca de drogas. 

“Esse caso é bem ilustrativo 
da importância de ter audiên- 
cias de custódia presenciais, 
porque o juiz pode transmi- 
Hr a ela uma segurança que 
é impossivel de ser passada 
por uma tela”, avalia Maria- 
na Castro, coordenadora do 
núcleo de audiências de cus- 
tódia da Defensoria Pública 
do Bão de Janeiro. 
“Sozinha numa sala, sem 

saber se há alguém escutan- 
do atrás da porta ou de uma 
parede fina, e se sofrerá algu: 
ma retaliação assim que a cá- 
mera for desligada, a denún- 
cia fica mais dificil”, afirma, 

“E imprescindível que o ma- 
gistrado tenha contato direto 

Audiências de custódia na pandemia 

O que é audiência de custódia? 
Criada em 2015, é a apresentação a um juiz de pessoa presa até 
24 horas após a prisão em Flagrante ou pot mandado. Juiz avalia à 
legalidade e regularidade da prisão, necessidade de continuidade 
da prisão, de medida cautelar ou de concessão de liberdade, além 

da ocorrência de tortura ou maus-tratos 

Denuncias de tortura & 

viúlência policial mais 
que dobraram desde 2015 
Em 

62 

É a) 

Numero de presos 

provisórios dimirulu 
desde 2015 
Em % 

3? 

E 
2015 2020 2015 2019 

Queda no número de audiências de custódia 
Em milhares 

rr! 

2018 2020 

203 mil 
prisões em 
Flagrante foram 
avaliadas apenas 

por papéis entre 

19 abril de 2020 « 
maio de 2021 

até jun. 2021 

forte Cordel hacioral do justiça [CNJ] e Relaiôro Ermo ce Ssterta de pertiça, 
Rede de Justiça Criminal, DOSE 

ar dr 

Em (E 
É imprescindível que o magistrado 
Lenha contato direto com a pessoa 
porque há nuances e sutilezas, de 
postura, de tom de voz, que não 

podem ser percebidos adequadamente 
por meio de telas 

Mariana Castro 
coordenadora do núcleo de audiências de 

com à pessoa porque há nu- 
ances e sutilezas, de postura, 
de tom de voz, quenão podem 
ser percebidos sp, pic 
te por meio de telas” 
O uso de videvconterência 

para auctências de custódia 
durante a pandemia de Covid 
chegou a ser vetadoem maio 
de 2029 pelo então presiden- 
te do CNJ, ministro Dias Tof- 
foli. Ele argumentou que inis- 
trumentos internacionais —o 
Pacto Internacional sobre Di- 
reitos Civis e Politicose a Con- 
venção Americana de Direi- 
tos Humanos — ressaltam o 
direito de presença 
Emsetembro de2c20, omi- 

nistro Luiz Fux, já presidente 
do CNJ, mudou o entendimen- 
to e editou resolução que re: 
gulamenta à videoconferên- 
cia durante a pandemia, com 
ouso de mais de uma câmera 
ou de câmera q6o graus den: 
tro da sala, além de uma cá- 
mera externa à sala, 
No Legislativo, à restrição 

constava do chamado paco- 
te amticrime (lei 13.964/2019), 
mas à parágrafo que proibia o 
uso de videoconferência em 
audiências de custódia foi ve- 
tado por Jair Bolsonaro. 
Em abril de 2021, 0 Congres- 

so derrubou o veto do presi- 
dente, mas, em junho, deci- 
são iminardo Reto Nunes 
Marques em ação ; 
ção dos Magistrados Brasilei- 
ros (AMB) autorizou ouso de 
videoconferências. 

Seis dos 1 ministros conhir: 
maram a decisão, mas o julga: 
mento foi interrompido pelo 
pedido de vistas do ministro 
Gilmar Mendes, 
Levantamento da AME de 

2018 apóntou que 55,7% dos 
magistrados que atuam na 
primeira instância são favo- 
ráveis às audiências de custo- 
dia. Nos tribunais de segunda 
instância, o indice sobe para 
&o, 9%; nas cortes superiores, 
vaia 88,2%. 
Em nota, a presidente da 

AMB, Renata Gil, afirma que 
arealização de audiências de 
custódia por videoconferên- 
cia reduz custos, ao diminu- 
ir deslocamentos é emprego 
de forças policiais, e acelera 
a tramitação dos processos. 

Para Janine, da Rede Justi- 
ça Criminal, o argumento da 
redução de custos, já evoca: 
do pelo ministro Fox, é tala: 
closo. “Nunca foi apresen- 
tado um estudo de impacto 
econômico dessa mudança, 
que implica a aquisição de 
equipamentos de imagem e 
de som, além de internet de 
qualidade, e funcionários pa- 
ra sua operação e manuten- 
ção” afirma. 
O relatório da Rede levan- 

tou licitações em oito esta- 
dos do pais para a aquisição 
de câmeras, microfones e de- 
mais equipamentos que, so- 
madas, implicam um custo 
de cerca de R$ 40 milhões, Só 
no Maranhão, serão investi- 
dos R$ 714 milhões em supor 
te técnico, monitoramento € 
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Homens sem roupas no pátio do presídio de Formiga, 
na região centro-oeste de Minas Gerais negradução 

Detentos são mantidos 

sentados nus em pátio 
de presídio de Minas 
Pedro Lovisi 

BELO HORIZONTE ASSOCIAÇÕES 
de defesa dos direitos huma- 
nos e familiares de presos da 
penitenciária esa pi 
região centro-oeste de Mi 
nas Gerais, denunciaram vi- 
olações que teriam sido co- 
metidas por agentes penais 
dentro do local, 
Imagens às quais à Folha 

teve acesso mostram deze- 
nas dehomens enfileirados, 
alguns deles algemados, sen- 
tados nus no pátio. 
Acena terisocormido noúl- 

timo dia 22, durante aborda- 
gem do Grupamento de In- 
tervenção Rápida (GIR) da 
Polícia Penal, ligado à Secre- 
taria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública (Sejusp). 
Em algumas fotos ainda é 

possivel ver o diretor do pre: 
sídio, Ronaldo Antônio Go- 
mides, de camiseta rosa € 
calça jeans, circulando pelo 
local, enquanto o grupo ob- 
serva os detentos em condi- 
cões degradantes, 
De acordo com Maria Te- 

reza dos Santos, presiden- 
te da Associação de Amigos 
e Familiares de Pessoas Pri- 
vadas de Liberdade de Minas 
Gerais, a intervenção se deu 
após os presos reivindicarem 
melhorias nas condiçõesdo 
presicão, A lista de reivindica- 
pes incluia melhora na qua- 
idade dos alimentos ofere: 
cidos, maior disponibilida- 
de de ; e volta ao siste: 
ma de visitas pré-pandermia, 

Os presos teriam ficado 
nessas condições das 7h até 
as 15ho, afirmou ela. "Quan: 
do reclamaram, o grupo de 
intervenção rápida entrou 
na cela, fez todos 05 presos 
tirarem as roupas, sairem pa- 
ra o pátio nus e sentarem no 
chão frio e sujo. Os que re- 
clamaram ainda foram alge- 
mados e apanhararm”, disse. 
Procurada, a Sejusp con- 

firmou o ocorrido e decla- 
rou que a retirada de presos 
e pertences das celas se deu 
“após movimento de subver- 
são da ordem”. 
Segundo a secretaria, os 

agentes de intervenção rápi- 
da foram acionados após os 
presos queimarem pedaços 
de colchões e, desde então, 
o diretor regional de Polícia 

de Segurança Pública (Risp) 
assumiu interinamente à di- 
reção da unidade prisional, 
A pasta ainda declarou 

qe não compáctua com 
esvios de conduta de seus 

servidores, inclusive a de 
possíveis filmagens por par 
te dos agentes, 
Segundo Maria Tereza, os 

agentes teriam recolhido os 
alimentos enviados pelas fa- 
milias via Sedex, já que mui- 
tas estão impedidas de en- 
trar nos presídios, devido a 
restrições pelo coronavirus. 
Em alguns casos, são permi- 
tidas videochamadas entre 

ihares e presos. 
“Em Formiga, essas cha- 

madas foram muito escassas, 
amatoria dos familiares não 
conseguiu falar. Agora, saiu 
um novo procedimento das 
visitas que diz que os presos 
não podem encostar na fa- 
múlia e a família pode enviar 
comida apenas pelo Sedex” 

“Eles [presos| verm na te- 
levisão que está tudo cheio, 
as cosas de show bares e até 
o Mineirão. Por que as visi- 
tas deles não podem voltar? 
Eles já estão vacinados”, afir- 
mou a ativista. 
Dois dias antes, o TIMG 

(Tribunal de Justiça de Mi- 
nas Gerais) havia enviado 
uma equipe para verificar as 
condições na penitenciária. 
Durante a visita, OS ser- 

vidores se depararam com 
“contextos muito preocu- 
pantes, principalmente em 
relação ao fornecimento de 
água e de alimentação”, fri- 
saram em nota. O relatório, 
que aborda preocupações 
por “questões humanitári- 
as serdencaminhado ao De- 
partamento Penitenciário é 
ao govermo de Minas. 
A Folha conversou com à 

esposa de um dos presidián- 
os que aparecem nus nas fo- 
tos. Ela confirmou os relatos 
de falta de estrutura dentro 
do presídio e disse que, du- 
rante as videochamadas, seu 
marido sempre reclama de 
falta de água e alimentação. 
Nesta quinta (11), após a 

publicação da reportagem 
no site da Folha, o Ministé- 
ro Público de Minas Gerais 
anunciou que o promotor 
Angelo Ansanelli instaurou 
um procedimento para in- 

Estudos indicam, no entan- custódia da Defensoria Pública do Ri infraestrutura. Penal da 7º Região Imegrada — vestigaro caso, 
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Após confusão, Câmara de SP 
passa reforma da Previdência 
Projeto prevê fim de isenção e aumento da idade minima para aposentadoria 

Artur Rodrigues 
e Eduardo Anizelli 

são payLO Em um dia marca- 
do por confusão e bombas, à 
Câmara Municipal de São Pau- 
lo aprovou nesta quarta-feira 
(12) a reforma da Previdência 
municipal enviada pelo pre- 
feito Ricardo Nunes (MDB), 
Durante a sessão, alguns 

manifestantes tentaram in- 
vadir a Casa, e a GCM (Quar 
da CivilMetropolitana) atirou 
bombas de pás. Segundo ser- 
vidores, ao menos uma pes- 
soa ficou ferida. 
O projeto foi aprovado com 

azvotos a favor e 18 votos con- 
trários, nenhum voto à mais 
do que o necessário. 

Para desespero da hase de 
Nunes, a votação chegou a h- 
car pendente, comgó votos a 
Eavor e 18 contra, após Sansão 
Pereira (Republicanos) não 
votar no prazo previsto. 
é Rip o susto, o presiden- 

te da Câmara, Milton Leite 
(DEM), abriu uma nova ses- 
são extraordinária logo em 
seguida, quando conseguiu 
Os 17 votos necessários. 
O projeto prevê que, en- 

quanto houver déficit no re- 
vime da Previdência, aposen- 
tados e pensionistas que pa- 
nhem acima do salário mini- 
mo (hoje de R$ 1100) e abaixo 
do teto do INSS (R$ 6.433,57) 
deixem de contar com a isen- 
ção de contribuição. 
A cobrança dos inativos se- 

rá sobre os valores que supe- 
rem o salário minimo, inclu- 
indo servidores da adminis: 
tração indireta. Essa alíquota, 
de 14%, já incide sobre aposen- 
tados e pensionistas que ga- 
nham acima do teto do INSS, 
Além disso, o projeto au- 

menta a idade minima para 
a aposentadoria. 

Os servidores começarama 
seconcentrar em frente à Ca- 
sa, que fica no centro da cida- 
de, no começo da tarde. Con- 
forme a sessão se desenrola- 
va tensa do lado de dentro, 
do lado de fora houve confu- 
são envolvendo servidores e 
a Guarda Civil Metropolitana. 
Alguns manifestantes ati- 

raram objetos e subiram no 
gradil da Câmara. À prefei- 
tura afirmou que a GCM agiu 
para dispersar manifestantes 
que tentaram invadir a Casa, 
Segundo o sindicato dos ser 

vidores, uma manifestante 
fraturou à perna no momen- 
toem que a GCM atirou bom- 
bas contra a multidão, 

“Os apentes sofreram inves- 
tidas dos manifestantes, que 
buscavam adentrar o prédio. 
Os protocolos de uso progres- 
sivo da força foram utilizados 
para conter à situação e evitar 

classificados 

| = 05 ANÚNCIOS COM ESTE SÍMBOLO TEM FOTOS, PARA VÊ-LAS DIGITE O CÓDIGO QUE ACOMPANHA O SINAL HWO-SITE FOLHA COM PCLASSIFICADOS 
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Servidores fazem ato na porta da Câmara dos Vereadores de SP eduardo arezelidd nov jPefagress 

danos” afirma a prefeitura 
Em nota, a gestão Nunes 

também afirmou que “mar 
Lémeliálogo permanente com 
todas as entidades sindicais”. 

“O déficit atuarial estimado 
para longo prazo atualmente é 
de R$ 171 bilhões, um dos prin- 
cipais riscos fiscais do muni- 
cipio. Com a proposta, a esti- 
mativa é que esse rombo se- 
ja reduzido em R$ mr bilhões, 
ou seja, queda de 65% no de- 
ficit” afirmou a gestão. 
Overeador Antonio Donato 

(PT) criticou o uso das bom- 
bas contra a multidão. “Acha- 
mos que meia dúzia de infil- 

o 
Principais mudanças 
previstas no projeto 

- Contribuição Ce aposentados 

e persionistas passa a Ser 
acima do salario minimo, e 
não acima do teto do INSS 

“Adoção de regras 
semelFarte às federais para 
aposentacoras, inclusive 
regras de trarsição 

“Possibilidade ce criação 
por lei de aliquota 
extraordinária do servidor 
e de aliguota extraordinária 
patroral por decreto 

«aporte ao fundo 

previdenciário da arrecadação 
futura do imposto de 
renda retido na fonte 
pertencente ao municipio 

“Possibilidade Ce migração 
de servidores do regime 
pré-201B para regime de 
previdência complementar 

- Equivalência com regras 
de transição dos servidores 
federais, preservardo 
direitos adquindos 

trados que tenham atacado a 
Câmara deveriam ser presos e 
não se revidar com bomba em 
todos os professores” disse, 
Oposicionistas argumenta- 

ram que, devido à confusão 
do lado de fora, a sessão de- 
veria ser interrompida. Mas 
foram votovencido, 
O presidente da Câmara, 

Milton Leite (DEM), também 
mandou a segurança retirar 
pessoas que teriam entrado 
emuma confusão nas galerias. 
Durante a sessão, houve di- 

versas discussões entre ve- 
readores de esquerda e Ru- 
binho Nunes (PSL), parla- 
mentar membro do MEL 
(Movimento Brasil Livre), 
tavorável à reforma, 
Rubinho foi acusado de esti- 

multar as galerias à interrom- 
per a fala da vereadora Sil- 
via da Bancada Feminista, do 
PSOL, uma vez que havia vári- 
os militantes do MEL dentro 
da Casa. Na ocasião, Elaine do 
Quilombo Periférico apontou 
o dedo pára o rosto do depu- 
tado, ea sessão ficou suspen- 
sa por dois minutos. 
Em cutro momento, a VEIe- 

adora Erika Hilton (PSOL) co- 
bróu respeito devido a inter 
rupções da militância do MBL, 
chamados de “gentalha criada 
adanoninho”, “Seus moleques 
mimados”, ela disse. 
Rubinho rebateu: “Você vai 

respeitar o MEL, 
“Não vou, seus bostas, ban- 

do de moleque mimado, seu 
merda”, disse, então, Erika. 
A oposição argumenta que, 

diferentemente do que a pre- 
feitura diz, é possível arcar 
com a aposentadoria dos ser- 
vidores sem prejudicar as f- 
nanças da cidade. Citaram, in- 
clustve, a boa situação finan- 
ceira do municipio. 
Vereadores do PSOL acusa- 

ram o governo de compra de 
votos e de ameaçar membros 
da base coma retirada de car 
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gos. “Parem de patifaria, isso 
ai se Chama sim compra de 
voto. Compra de voto, não é 
só com dinheiro não, compra 
de forma se faz de várias ma- 
neiras, cargo na prefeitura, 
cargo no governo”, disse To- 
ninho Véspoli (PSOL). 
Jogo Jorge (PSDB), lider do 

governo, defendeu o projeto. 
“Eu sou pai de quatro. Muitas 
vezes, eu tive que oferecer o 
remédio e a injeção para um 
filho meu, que o médico recei- 
tou, Para que aquele remédio 
fosse um mal menor, para que 
uma doença depois, mais pra- 
ve, não viesse vitimá-lo”, disse. 
“O prefeito Ricardo Nunes 

é responsável, é sério e teve 
coragem de mandar um pro: 
jeto impopular para cá para 
que um mal maior não acon- 
tecesse no futuro com o pró 
prio servidor” 
Fabio Riva, também do 

PSDB, disse que fez a mesma 
analogia ao dizer que se tra 
ta de um “remédio amargo”. 
De acordo com estimativas 

da prefeitura, o deficit previ- 
denciário seria de R$ 171 bi- 
lhões, emum cálculo que con- 
tahiliza 75 anos da Previdência 
dos atuais servidores. Com a 
reforma, o déficit cairia para 
R$ 6o bilhões —uma econo- 
mia de R$ 10 bilhões. 
Anualmente, a prefeitura 

diz que o rombo estimado pa 
ra 2021 é de R$ 6 bilhões. 
Segundo a gestão Nunes, a 

Reforma da Previdência em 
nivel federal determinou que 
os estados e municípios que 
tivessem déficit precisavam 
resolver o problema. 
Em dezembro de 2018, O 

então prefeito Bruno Govas 
(PSDB) aprovou na Câmara 

outra reforma da Previdên- 
cia, enfrentando forte oposi- 
ção. Ele precisou ceder em al- 
guns pontose abrandar as me- 
didas para conseguir oapoio 
dos vereadores, mesmo ten- 
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do maiúria na Casa. 
Agora, O novo projeto tam- 

bém fixa a idade minima de 
aposentadoria de 65 anos pa- 
ra homens e 62 anos para mu 
lheres, equiparando dos ser 
vidores federais, Para os pro- 
fessores, porém, essa regra é 
de cinco anos a menos, 
As regras de transição são as 

mesmas previstas na reforma 
da Previdência federal. 
Segundo o site da prefeito 

ra, atualmente a idade 
para os servidores se aposen- 
tarém com rendimentos inte- 
grais é de 6o anos (e 45 anos de 
contribuiç ão) para homens e 
de 55 anos (e qo anos de con- 
tribuio dose for mulher), 
Atualmente, segundo a pre 

feitura, a idade média que a 
base atual entrou na inativi- 
dade é de 56 anos E 19 meses 
(sendo 56 anos E 5 meses pa 
ra mulheres e 57 anos e ume- 
ses para os homens). 
Aproposta também traz ou- 

tra mudança, que é a chama- 
da segmentação de massas. 
Agora, novos servidores não 
terão suas contribuições usa- 
das para pagar aposentado- 
ria dos servidores que já es- 
tão aposentados. Dessa ma- 
neira, há um sistema para 05 
antigos servidores e outro pa- 
mãos novos, este último em re- 
gime de capitalização, 
Os servidores afirmam que 

essa seprnentação de massas 
tem como objetivo deixar o 
sistema previdenciário anti- 
go propositalmente deficitá- 
rio, com objetivo de aumen- 
tar as aliquotas sobre os pro- 
fissionais da ativa. 
O poverno rebate essa afir 

mação ao dizer que projeto 
autoriza transferênciade ser 
vidores do fundo deficitário 
para o capitalizado toda vez 
que esse capitalizado acumar 
lar um superávit. 

cotidiano 

Série de mobilidade 

da Folha vence o 

Grande Prêmio CNT 

sÃo PauLO A série de repor 
tagens Vivo no Trânsito, 

licada pela Folha, ven- 
ceunesta quinta-feira (ujo 
Grande Prêmio CNT. 
O prêmio, concedido pela 

Confederação Nacional do 
Transporte, é um dos prin- 
cipais do pais e prestigia re- 
pt nana de mobi- 
idade urbana. 
O material mostrou co- 

mo, após uma década de re- 
dução de velocidades, aci- 
dentes despencaram naci- 
dade de São Paulo, O esfor 
code reportagem, assinado 
pelos repórteres Artur Ro- 
drigues e Thiago Amâncio, 
apontouos gargalos e solu- 
ções adotadas. 
Na categoria impresso, 

o vencedor foi Rone Car 
valho, do Diário da Região, 
com“Comoo virus anda” e 
“Jornada da Vida” 
O vencedor da categoria 

fotografia foi Antonio Scor- 
za, do jornal O Globo, com 
“Transportando vacinas”, 
Na categoria internet, 

quem ganhou foi Mirelle 
Pinheiro, do Metrópoles, 
com A rota do tráfico hu- 
mano na fronteira da Ama- 
zônia: rodovias separam o 
sonho do pesadelo” 
Em meio ambiente, 0 

vendedor foi Renato Sou- 
za, do Correio Rrasilien- 
se, com “Um pais fora dos 
trilhos”. Em video, o ven- 
cedor foi Lígia Scalise, da 
CNN Brasil, com “Transa- 
mazônica ço Anos. 
Em áudio, venceu Tercio 

Saccol, do portal Vós, com 
“Auta porsobrevivência do 
Brasil que anda de moto”, 

AVISDE DE LICITAÇÕES 

Licitação SADESP MM 0251221 - Praitição de GServiçõe de Erquehária Prá 
Formpoimresto de 02 (Cois] Sintomas de Descarga e Farsporis de Ely Bag para | 

Caro Atvado com Eériço de instálação e Corinto amenio para ts ETÃs 

Taisçupeba (MATT) e Aodoiio José da Costa e Sia (MATE) - UM de Prsicção 

de Agua de Meiropoliana MA, Recebimento das Propostas: a pariit da ODrO) 
(esto Pora do dia OND mé às SO do dia 0ANZ, no site da BADESP nã 

Pere mmvesabesp Com br ro acéssa ormécedores - Abertura dás Propóstes: às 

Cahãs do dz 04/1221 péa Resporsável. Creder ciamenta dos Representantes: 

per arnentames ie aberio, atraves do site dá Sabesp ra iriemet O ediai compaio | 
será disponibilizado à paris de SATIG, p/o comsula & desmoad, ro sibé da 

EABESP endereço dora Probemas & site, corinta: tone [11] FABA-EOBE - ER | 

Tite! - MMA 
Pã SABESP MC DiMSi - Prestação de sarmeços de engentárm para 
remanejamento do frecto de rede - rua da independência - dáretvo dibrm da 
tamo tundédo, por melado não desínibvo de perunação dinsemrai dm posd - LIM 
Casio - Dimíceia Meiropoiiara M. Ermo das “Proporina” a pare dias DOKOO [uora 

borapodo dis Pl) tiDóD! ni ms CRAO do cia MU DDD, ro she da GADESP ma 
Inhana ara nabo cóm belefiações da 00h00 dará dado inisoo a seesão Púbica | 
pelo Progosira Credenciambrio dos Peorósorianias prrmaoriamento alsarios 
area do sto poema O eita! compinto narh disponibilizado a parte de 12 ad 
am consulta e doeviioad, na página da SABESP na inbamal vrenv enbosp com, 
briiciações, madianio oibiscção de senha so desaso - coasito duá drpais 
Problamas 6/6 são cos ninar lona (11) BAD to SP (DT td UM Conto 

PRORROGAÇÃO DE DATA 
Pã SABESP COS MAR - Prostação de Berviços para cesização de ! 14H 
Enames Médicos Coupórionals o 400 Estimas Médicos Cevpacionah Especais 

para Empregados, Aprendizes e Estagiários da Diseioris de Sisinmas Aggionsis 

R. Edital dispónimel para “dorioad” deide de 280001 - rar sabeáp cor br, 

lioiseocs mediante cbtorção de seria e croderciamento [Dordicdrarie à 

parboipação) no scesão “Tadásio de Fomecedares”. Problemas é obienção da 
serha conisás lona [11] SHABTEAMB IS du irtonmações: Ay do Estado, 561, 

Parte Pequena - S&P Ervio das Propostas a parir da DOFDO de 25/ 1/27 até as 

Sho de 307 LET - ir dabe sp cor bniciacões As DB&D) será dado níão à 
Sessão Púbica SP 1211421 - (BFF) À Diretoria 

Água Sabendo user não va drtor. 

11 3224-4000 

) 
Ind] 

— 

E ai 

TENDE-SE 
Caia dg rata, 

Cartasas, talos pb. 
on fa ga LS DO 

11/2224-4000 

Tr 11 

ELASSIFICADOSGPERUPOFOLHA COM ER 

FORMAS DE PAGAMENTO Cartão de crádico, ddbiLo sm conta, boloto Bancário ci png imita À vita 

FAJLA ANTUMÇLAM OCS | 

FREE 

ASSINE A : 

FOLHA 
folha.com assine 



B6 

esporte 
SEXTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2021 

ESPORTE 
AO VIVO 

12h10 GP de São Paulo de Fi 

Treino llyre 1, BAMCGRDATS 

CBF vai receber indenização 
milionária de ex-patrocinadora 
Justiça manda Marfrig pagar entidade por rompimento de contrato em 2013 

Carlos Petrocilo 
é Marcos Guedes 

são PAULO O Superior Tribu- 
nal de Justiça (STJ) decidiu 
que a Marfrig deverá pagar 
uma multa milionária à Con- 
federação Brasileira de Fute- 
bol (CBF) por ter rescindido 
contrato de patrocinio. A ba- 
talha jurídica, que se arrasta- 
va desde 2013, teve julgamen- 
to favorável à entidade, por 3 
votos a 1, na última terça (9). 

O acórdão deverá ser pu- 
blicado nas próximas sema- 
nas, “ o valor da indenização 

: à 

É 

será calculado com atualiza- 
ção monetária. 
Ainda cabe recurso intitu- 

lado como “embargos de de- 
claração”, instrumento que 
não tem o poder para alterar 
a essência da decisão, mas que 
serve para esclarecer os pon- 
tos que não ficaram claros. 
Procurada pela Folha, a 

Martrig respondeu somente 
que vai recorrer da decisão. 

já advogado Rodrigo Nei- 
va Pinheiro, sócio doescritó- 
rio Perdiz de Jesus, contra- 
tado pela CBF comemorou. 
“Fez prevalecer a força obri- 

gatória dos contratos em ob- 
servancia à boa-fé objetiva e 
à autonomia da vontade em 
contratar”, diz Pinheiro, 
A CBF pleiteava receber a 

quantia de R$ 88,5 milhões ao 
ingressar comaçãono Tribu: 
nal de Justiça do Rio de Janet 
ro, Em 2019. 
Prevendo a conclusão do ca- 

so pari 204, a empresa fez a 

previsão de uma despesa de 
RS 58,9 milhões com a ação, 
em seu formulário para refe- 
rência deste ano. 
A entidade que rege o fu- 

tebol no pais e o frigorihoco, 

= a 

] E 
R t 

Xavi, ex-jogador e hoje técnico do Barcelona, em cerimônia de apresentação para o novo cargo no Camp Nou uisistene-8nowZ/aFF 

responsável pela marca 5e- 
ara, firmaram contrato no 
dia & março de 2016, com va- 
lidade até o final de dezem- 
bro de 2626. Houve um adi- 
tivo no contrato, celebrado 
no dia 33 de setembro do ano 
em que o acordo foi celebra: 
do, no qual a Marfrig se cre 
denciou para patrocinar, além 
da seleção masculina princi- 
pal, a categoria de base e a 
equipe feminina, 
A empresa pagaria USS 160 

milhões (Rá 274 milhões, o 
câmbio naquela ocasião) para 
a CBF sendo US$ 196 milhões 

Novo treinador do Barcelona, Xavi Hernández 
implanta linha dura e quer futebol à la Cruyff 
Luis Curro 

são papo Xavi Hernández é 
desde o início desta semana o 
novo treinador do Barcelona. 

Ídolo do time catalão, ele 
chegou para substituir o ho 
landés Ronald Koeman, astro 
do time em uma geração an- 
terior, que fracassou no co- 
mando da equipe. 
Aos gi anos, Xavi é um dos 

técnicos da nova geração. O 
Barcelona será seu primeiro 
grande desafo, já que até apo- 

ra tremou somente o Al-Sadd, 
do Qatar, a partir de 2019. 

Potência financeira, tanto 
que abrigará a Copa do Mun 
E de 2022, 0 Qatar está mui: 
to longe se ser uma potência 
futebolistica, 

Foi no Al-Sadd que Xavi f- 
counos quatro anos finais de 
sua carreira como jogador — 
deixou o Barça em 2015 € ru- 
mou para o Oriente Médio. 
Na volta à Espanha, de ca- 

racex-meia —que quando na 
ativa destacou-se pela classe, 

Que país é este? 
Cena de menino de 9 anos hostilizado por torcedores do Santos rodou o mundo 

Paulo Vinicius Coelho 

pela criatividade, pelo ótimo 
passe e pela liderança, ten- 
do também poder de marca: 
ção— passou o recado: com 
ele, o Barcelona não terá mo: 
lezano concernente do traba: 
lho e à disciplina 

Xavi, pelo discurso, implan- 
cará uma linha dura nos trei- 
namentos, e até além deles, 
para que, em campo, o time 
desempenhe um estilo àla Jo- 
han Cruyff (1947-2016), holan- 
dês que ao dirigir o Barcelo- 
na tornóu-o uma referência 

Jornalista, Mucor de "Lscola Brasbera de Futebol, cobriu saio Copas é óvo fruos de Chrepoora 

O fundador da 1190 Sports, que 
distribui os direitos interna- 
cionais do Campeonato Bra- 
sileiro, comemora um ano de 
sucesso do projeto no mundo, 
São mais de cem paises qssis- 
tindo às Séries Ae Re o contra- 
to recém-assinado coma ESPN 
gurantirá distribuição em to- 
da a América Latina. 
“Não sé pode conquistar 0 

mundo sem ser reiem seu pró- 
prio território argumenta Her 
non Donnari. Há parcerias nos 
Estados Unidos, com Univision 
e Paramount Plus. e pode-se as 
sistir às partidas em território 

norte-americano também pe- 

lo aplicativo Brasileirão Play 
“Nenhum pais que assistiu 

voscumpeonatos do Brasil no 
primeiro ano quis devolver To 
dos mantiveram para novos pe- 
riodos” Casos de paises como 
Rússia, Ucrânia, Turcomenis- 
tão, Uzbequistão e antigas re- 
públicas soviéticas. Portugdl 
também éum cliente importan- 
te. Jorge Jesus e Abel Ferreira 
uumentam o interesse por lá. 
ÃO mesmo tempo em que O 

futebol brasileiro finalmente se 
preocupa em atravessor fron- 
teiras, as imúgens mostram um 

futebol enfermo. Ou pior: um 

pais doente 
O cuso do menino de 9 anos 

teve repercussão em todos os 
camais portugueses. A invasão 
da torcida do Grêmio e a des- 
truição da cabine do VAR, de- 
pois do clússico contra o Pal- 
meiras, também foi vista no 

mundo todo. 
As cenas de violência não pre- 

ocupam em excesso os execuli- 
vos que distribuem o Brasilei- 
ro. julgam que quem tem aces- 
so ás rodadas completas egos 
programas de melhores mo- 
mentos que pertencem gospo- 

de futebol bem jogado a par: 
Hr dos anos 1990. 

Pelo que disse ao se apre: 
sentar, Xavialmeja que o Bar: 
celona consiga triuntar na era 
pers Messi hoje mo Paris Sa 
int-Germain— praticando o 
“futebol total” da era Cruyht 

“Addeis é a mesma de Cruvff 
meu primeiro defensor é o 
atacante, emeu primeiro ata- 
cante é o goleiro, Temos que 
trabalhar taticamente, prés- 
sionar alto [na defesa do ad- 
versário/ e dominar a bola” 

cotes percebe que há cosos em 

um jogo, não em todos. 
Precisa preocupar quem or 

guniza. 
Frase repetido à emustão, 

quando se cobrava dos dirigen 
tes adesão às medidas sanitá- 
rias, no dpice do pandemia, o 
futebol não é uma bolha. 
Se o país vive umo onda de 

intolerância, se elo se espalho 
pelas redes untissociais, reve- 
la ataques racistas e homofó- 
hicos, se até um jogador de vô- 
lei demônstra sua indignação 
com uma história em quadri- 
nhos, se a sociedade está do- 

hão Ferroviária x E, PorteÃo 
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(B$ 24 milhões) divididos em 
parcelas trimestrais, especifi- 
camente em janeiro, abril, ju- 
lho e outubro, de 2011 a 2026 
Além do dinheiro, a empre- 

sa deveria repassar à CBF du- 
as aeronaves, avaliadas em 
USS 24 milhões juntas, que 
atenderiam às necessidades 
relacionadas ao projeto Copa 
do Mundo de 2014, no Brasil, 
No entanto, a CBF alega 

que em março de 2012 à em- 
presa deixou de honrar com 
suas obrigações e, por isso, 
o contrato foi rescindido em 
maio de 2013. Segundo a en- 
tidade, a empresa efetuou po- 
gamentos de USS 15 milhões 
(cerca de R$ 25 milhões na 
época) enquanto à parceria 
existiu. Mesmo sem pagar, 
o frigorífico explorou a ima- 
gem da seleção brasileira co- 
mercialmente nas Olimpiadas 
de Londres-2ci2 
A CRE, então, ajuizou ação 

na qual pleiteou receber as 
parcelas em aberto, além das 
duas aeronaves e multa de 

Xavi mencionou Cruvyff, que 
treinava o Barça quando ele 
começõu a jogar nas categori- 
as de base do clube, em 1991, 
aos ni anos, porem a frase re- 
mete à um outro treinador 
muito conhecido. 

Esse modo de jogar, com 
amplo domínio da pos 
se de bola e marcação in- 
tensa por pressão, tem si- 
do executado, com boa do- 
se de sucesso, há mais de 
uma década por Pep Guardi- 
ola, hoje no Manchester City. 
Guardiola, que foijogadorde 

Cruyff, treinou Xavi na equipe 
espanhola de 2008 22012. Jjun- 
tos, ganharam duas Champi- 
ons League, dois Mundiais de 
Clubes, três Campeonatos Es- 
panhoóis é duas Copas do Rei. 
Coincidência ou não, após 

a saida de Xavi, na metade 
de 2015, apesar de continu- 
ar à demonstrar força den- 
tro do pais (três Espanhóis e 
quatro Copas do Rei), a equi- 
pe que veste azul e grená não 
mais chegou do topo da Euro- 
pa, o que incomoda muito, es- 
Clninna rito porque o maior 
rival, 0 Real Madrid, ganhou 
EM ZCIÁ, 2017 € 2016, 

Xavi assume um Barcelona 
oscilante, que registra resul- 
tados inesperados, sem conf- 
ança. Um time que tem apre- 
sentado um futebol comum, 
que não condiz com o que 
todos se acostumaram a ver. 

Para mudar isso, Xavi tem 
sua fórmula: a da lei e da or 
dem. Com rédeas curta 
“Primeiramente, é impor 

tante cumprirmos regras e 

sermos mais exigentes com 
nós mesmos”, declarou, dan- 
do a entender que é preciso 
organizar a casa 
“De pois podemos falar de va- 

lores, de respeito e de atitude, 
orque, se não tivermos va- 
Es não teremos um time” 
No Barcelona de Xavi, 05 jo- 

gadores terão de se apresen- 

ente, o futebo! é parte disso. 
E expõe de maneiro exube- 

rante como o intransigência 
alcançou níveis insuportáveis. 
“Mais uma briga de torcida, ter 

mina tudo em confusão” é ver 
so da canção "Desordem dos 
Titás, gras ada em 1987. 

Não se trata só desse tipo de 
conflito, 
“Que país é este” foi gruvada 

pela Legião Urbana em 1988 é 

a canção que dá nome ao disco 
era do Aborto Elétrico, de dez 
anosantes Renato Russo can- 
tavo “ninguém respeita q Cors- 
tituição, mas todos acreditam 
no futuro da nação”, enquan- 
too centrão dava o tom do go- 
verno Sarney, com Cazuza gri- 

tando: “Meu cartão de crédito 
é uma navalha” 
Quase 35 anos depois, meu 

partido é um coração partido. 
Os distorcedores da Vila Bel- 

miro distorcem.o jeito de torcer 
e atacam à criança de q unos 
porque ela queria uma camisa 
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act do valor total do contra- 
to (USS 32 milhões), 
O Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro (TJRJ), em 2013, 

entendeu que a Marfrig havia 
cumprido com sua obrigação 
por dois anos, com pagamen- 
tos totais de US$ 15 milhões, e 
fixou uma multa de US$ 2 mi- 
lhões de dólares (R$ 3,4 mi- 
lhões, na cotação de 23 de se- 
tembro de 2010, data na qual 
o contrato recebera aditivo). 
Oquiz também não inseriu 

as duas aeronaves no cálculo 
da indenização. 
Em sua defesa, a Marfrig 

dixia que a CHF já negociava 
um novo contrato com a sua 
concorrente, a BRF (Brasil Fo- 
ods), enquanto ainda olere- 
cla tormas de evitar o fim da 
sua parceria, 
Empresa e confederação re- 

correramao ST) Por fim, a Jus- 

tiça entendeu que o frigorih- 
co deverá indenizar a CBF em 
20% sobre às parcelas venci- 
das após a rescisão —de maio 
de 2017 a dezembro de 2026. 

tar pará o treino uma hora é 
meia antes do início, para que 
não mais haja casos de atle- 
tas chegando às préssas para 
a sessão. Todos tomarão café 
da manhã no CT do clube e, 
algumas vezes, almoçarão lá. 

Será instaurado um “toque 
de recolher” para os jogadores 
noscias anteriores às partidas, 
Em hora determinada, cada 
um terá de estar em sua casa. 
Uma outra mudança de hã- 

bito imposta aos atletas, hete- 
rodexa, é a proibição da práti- 
ca de atividades consideradas 
perigosas, como esportes ra- 
dicais, nas horas vagas ou fol- 
gas. Por Am, voltarão as mul- 
tas, abolidas por Ermesto Val- 
verde (2017-2020), para quem 
descumprir as regras. 
Em 2015,0 time que ganhou 

a Champions tinha, além de 
Messi é Xavi, Inesta, Suárez, 
Neymar, Rakitic, Pique, Jordi 
Alba, Mascherano, Busquets, 
Ter Stegen, Todos jovens e/ou 
em eximia forma, 

Hoje, Pique, Busquets, Al- 
ba e Ter Stegen ainda estão 
lá, Os três primeiros têm 34, 
13 E 32 anos, respectivamen- 
te cacapacidade fisica de ca- 
daum caiu, é natural. O golei- 
To, COM 29, convive com um 
joelho não confiável. 
De positivo, Xavi pode con- 

tar com uma dupla de holan- 
deses muito boa, o volante 
Frenkie de Jong e o atacante 
Memphis Depay 
junto a eles, nomes como 

Mingueza, Erbe Garcia, Ansu 
Fat, Dest, Amújo, Pedric Ga- 
vi, jovens que têm que melho- 
rar e/ou evoluir muito para se 
mostrarem confiáveis, 

Do elenco também faz par- 
te, ginda, pois ele deve sair na 
próxima janela de transferén- 
cias, Philippe Coutinho e o 
centroavante argentino Agie- 
ro, que veio do Manchester Ci- 
ty e é presença constante na 
enfermaria. 

do adversário. À imagem des- 
te Brasil atravessou o oceano € 
fotenhida de Portugal à Fran: 
cu, deonde Jorge Sampaoli en: 
viou sua solidartedade é uma 
comisa do Olympique, 

Sea doença não é exclusivido- 
de do futebol, à cura pode pas 
sar por ele. Este país já estava 
desorientado em 2079 

Gabigol preporqva-se para 
subir d0 gramado do Allianz 
Parque. Já trajado com o uni- 
forme completo da Flamengo, 
foi ahordado por um masco- 
te, todo vestido de Palmeiras: 
“Quero ver seu gol hoje, disse 
o garoto: Espantado, Gabigol 
perguntou: “Ué você não é pal- 
meirense?” O menino deu a ré- 
plica:*Sou. Vaiserz e1porao 
Palmeiras. Quero ver gol seu!” 
Melhor ter essa esperança 

ou a de uma canção de Gilher 
to Gil:“Quem sabe, o Super-Ho- 
mem venha nos restituir a gló- 
ria, mudando como um Deus 
o curso do história” 
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Nikita Maze pin, 22, piloto da equipe Haas emsua primeira temporada na Fórmula | sa tkompson-2igut TI /APP 

Russo acumula atritos 

e se firma na lanterna 

da Fl como barbeiro 
Nikita Mazepin é filho do principal patrocinador da Haas 
e já provocou a ira de diversos adversários nas pistas 

Carlos Petrocilo 

são pauLO No GP do México, O 
piloto russo Nikita Dmitrye- 
vich Mazepin, da equipe Haas, 
não surpreendeu ninguém ao 
terminar a prova em último huw- 
gar. Após a corrida, ele foi ex- 
pulso de uma boate em uma 
testa. Confusões também não 
témsido incomum em seu pri: 
meiro ano como piloto de Fr, 
Aos 22 anos, Mazepin, nas 

cido em Moscou, coleciona 
maus resultados e proble- 
mas com os demais pilotos, 
além de desentendimentos 
com o próprio companhei- 
ro de equipe, o alemão Mick 
Schumacher, São constantes 
também as broncas dos rivais 
por suas atitudes considera- 
das antidesportivas na pista. 
Antes mesmo da estreia na 

temporada, foi alvo de uma 
campanha nús redes sociais 
para que tivesse seu contrato 
com à Haas rescindido, Pou- 
co mais de uma semana de- 
pois de ser apresentado pela 
equipe em dezembro de 2039, 
Mazepin apareceu em um vi- 
deo, publicado nas redes soci- 
ais, tentando acariciar os sei- 
os de uma mulher sem o con- 
sentimento dela, 
O piloto pediu desculpas, e 

a Haas disse que o assunto foi 
tratado internamente. 
Há quem ressalte as quali- 

dades do russo, como o vice- 
campeonato da GP3 em 2018. 
Outros se perguntam: como é 
possivel dar as chaves do car 
ro para Mazepin? 
Asuamelhor colocação até à 

última etapa, à do México, no 
último domingo (7), foi o 14º 
lugar no GP do Azerbaijão, em 
uma corrida atípica na qual o 
heptacampeão Lewis Hamil- 
ton terminou em último após 
não conseguir fazer uma curva 
— outros quatro pilotos não 
concluíram a prova, 

O próprio site da Fi, no perfil 
em que descreve OTUSSO, Evi- 
denciou os motivos pela per 
manência de Mazepin na ca- 
tegoria “Nikita Mazepin pode 
estar trazendo uma boa par 
te do orçamento com ele pa- 
ra a equipe Haas, mas não se 
iluda pensando que ele não 
tem a capacidade de dirigir”, 
diz o trecho, 
Opai do piloto, Dimitry Ma- 

zepin, bilionário proprietã- 
do de uma empresa de ferti- 
lizantes, a Uralkal, é o prin 
cipal patrocinador da norte 
americana Haas, 
Com o dinheiro da família 

russa, à Haas pintou seu carro 
VE-mn comascores da bandei- 
ra da Rússia. Omodelo é bran- 
cocom letras e faixas nas Co- 
res azul e vermelha, alem de 
apresentar à inscrição da Ural- 
kali nas laterais e na traseira. 

Em um campeonato com 20 
pilotos, Mazepin ocupa a 21º 
posição na classificação geral 
e sem nenhum ponto sôma- 
do. Esso só foi possivel porque 
o polonês Robert Kubica teve 
que assumir em duas ocasiões 
o carro do seu colega de equi- 
pe, o finlandês Kimi Raikko- 
nen, da Alfa Romeo, e cami- 
nhou para um desfecho me- 
lhor que o russo, 
Raikkonen ficou fora dos 

GPs da Holanda e de Monza, 
na Itália, por ter contraído o 
coronavirus, Kubica acabou 
com o 14º lugar no circuito 
de Zandvoort, na Holanda, e 
em 15º na etapa italiana. Ma- 
zepin não conseguiu conclu- 
ir as duas provas. 

Na pista de Zandlvoort, Ma- 
zepin teve problemas hidráu- 
licos em seu carro, mas eia 
gestos repercutiram ai 
guns dias. Foi um final de sto 
mana repleto de dor de cabeça 
paraa cúpula da Haas por con- 
ta dos atritos entre Mazépin 
eo seu colega Schumacher 
Ambos se desentenderam 

desde o treino classificató- 
rio, no sábado (dia 4 de se 
tembro), Logo nas primeiras 
voltas no circuito, Mazepin 
prensou Schumacher contra 
comuro, danificando a asa di- 
anteira do carro do colega, f- 
lho do heptacampeão Micha- 
el Schumacher. 

Precisamos falar sobre Hulk 
Se Tite tem paciência com pequeno Couto, deve convocar o craque do Brasileiro? 

Sandro Macedo 
Medalna de gura no futsal (umprovisado po gol) e no sólo do ensino fundamental em cqõe, na Folha desde qom 

Esqueça Bruce Banner Até 0 
Google se rendeu, O primei- 
ro que aporece ao pesqui- 
sar por Hulk no site de bus- 
cus é o nosso querido Giva- 
nildo Vieira de Sousa, o me- 
lhor jogudor do Campeonato 
Brasileiro e provavelmente o 
simbolo da conquista do Atlé- 
tico Mineiro, cada vez mais 

próxima. 
Na vitória de 3 0 0 contra 

o Corinthians, Hulk chegou 
ao 12º gol —um helo gol, ali- 
ds—, o que o coloca na arti- 
lharia do Brasileiro, ao lado 
de Gilberto (do Bahia). E is- 

so não é tudo: entre os me- 
lhores assistentes, o atleti- 

cano está em terceiro, com 

Futrásapenasde Artur (Red 
Bull Bragantino), com 8, é 
Gustavo Scarpa, (Palmeiras), 
com 13. 
Não se pode dizer emvoz al. 

to que o Atlético já é o cam- 
pedo simplesmente por com 
ta da danada da matemáti- 
ca Mas é dificil imaginar o 
time de Minas perdendo dez 
póntos nos próximos sete jo- 
gos, incluindo Juventude em 
casa e Grêmio (desesperado 
ou rebaixado) na última ro- 

duda. Os gênios do calendá- 
rio também conseguiram co- 

locar como rivais o Athleti- 
co Paraongense, quatro dias 
antes de uma decisão conti- 
nental, eo Palmeiras, quatro 
dias untes de uma decisão 
continental. 
Alguns ainda apontam à 

uruguaio Arrascaéta como 

o jogador mais regular do 
torneio. Considerando como 
o Flamengo cai sem ele, até 
poderia ser. Mas consideran- 
do também gue Arrascaeto 
mais desfalca do que joga, 
vou de Hulk. 

“Ele estragou minha cormi- 
da”, reclamou o alemão, que, 
depois de uma parada para 
reparos no carro, não conse- 
guiu mais que o último lugar 
na Holanda. “Acho que nem 
sou o primeiro com quem ele 
faz isso, Ele tem essa coisa de 
querer estar a qualquer custo 
na minha frente” 
Gunther Steiney, chefe da 

Haas, logo minimizou O com 
flito. “É um lance dificil, Eu 
não acho que podemos cul 
par muito o Nikita, mas é cla- 
ro que precisamos trabalhar 
e ter uma conversa privada” 
Em abril, no treino classif- 

catório nó GP da Emila-Ro- 
magna, na Itália, o piloto da 
Haas desrespeitou um fair 
play da categoria, rompen- 
do um distanciamento mi- 
mmo entre dois carros du: 
rante as voltas rápidas. Ma- 
zepin ultrapassou Antonio 
Giovinazai, da Alla Romeo, 
que tentava melhorar o seu 
tempo. O italiano chamou o 
rival de estúpido. 
No mês seguinte, no GP 

de Portugal, foi o canaden- 
se Nicholas Latifi, da Wili- 
ams, quem o xingou, dessa 
vez de idiota e burro, no qua- 
lificatório, 
Entre os atritos mais recen- 

tes, no GP da Turquia, o piloto 
da Haas —naquela altura re- 
tardatário— fechou Hamil- 
ton, que havia largado da nº 
posição, punido coma perda 
de dez pontos em razão de 
uma troca no motor. 
O piloto da Mercedes fazia 

prova de recuperação e, com 
uma volta à frente do russo, 
quase colidiu ao tentar ultra 
passá-lo, Dessa vez, Mazepin 
admitiu dificuldades com as 
condições da pista molhada e 
pediu desculpas a Hamilton. 
“Quando você tem tantos 

carros dando uma volta em 
você, e mais de uma vez, aca- 
ba sendo um desastre, Fico fe- 
liz por não ter me envolvido 
em problemas” falou o russo, 
em raro gesto diplomático. 

E aus 35 unos —um q mais 
que Messi, UM U MENOS quê 

Cris Ronaldo—, Hulk nun- 
co precisou mostrar tanto 
sua força como na primei- 
ra temporado de volta do 
Brasil. O jogador acabou 
de chegar a sua 60º parti- 
da com o Atlético. Antes, à 
vez que mais tinha atuado 
por um clube havia sido no 
temporada 2010/11, com 53 
jogos pelo Porto. 

Mus ainda fica o dúvida: 
Hulk está tão bem porque 
o Compeondto Brasileiro 
é muito fraco? Ou vai bem 
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esporte 

Max Verstappen diz que 
não pediu conselhos 
ao sogro Nelson Piquet 

Luciano Trindade 

são pauio Antes de chegar a 
São Paulo para a etapa brasi- 
leira do Mundial de Fi, nes- 
te domingo (14), em Interla- 
gos, oholandês Max Verstap- 
pen fez uma escala em Bra- 
silia, onde teve umencontro 
com Nelson Piquet, o paíde 
sua namorada, Kelly Piquet, 
De acordo com o lider da 

atual temporada, os dois 
Aus não conversaram so- 

bre a Fi, Apesar da grande 
experiência do brasileiro na 
categoria —ele é tricampeão 
(1981, 1987 e1987)—, Verstap- 
pen disse que aproveitou pa- 
ra ter um momento em fami- 
lia, além de não considerar 
necessário pedir conselhos 
a outros pilotos e ex-pilotos. 
“Não conversamos sobre 

isso. Eu não preciso de con- 
selhos. Conversamos sobre 
várias coisas. Foi mais im- 
portante passar um tempo 
com a família” afirma Max. 
O piloto da Red Bull tam- 

bém demonstrou conhança 
em lutar por mais uma vitó- 
ria em Interlagos, assim co 
mo em 2019, quando ven 
ceuaúltima corrida disputa- 
dano circuito em São Paulo 
— em 2020, não houve pro- 
vano Brasil devido à pande- 
mia de Covid-19. 
“Espero que continuemos 

assim [com bom desempe- 
nho), porque muita coisa 
mudou desde 2019. Se você 
olhar para 2019, foi uma ba- 
talha muito dura é eu espero 
isso novamente, comenta. 
Após a corrida deste do- 

mingo, à Fi terá mais três 
etapas (Qatar, Arábia Sau- 
dita e Abu Dhabi). Com 19 
pontos de vantagem para o 
vice-lider Lewis Hamilton 
(12,5 4 293,5), 0 holandês 
poderá ficar muito perto de 
conquistar o titulo caso ven- 
ça no domingo, 
Apesar da disputa acirra- 

da com o heptacampeão, o 
holandês de 24 anos diz que 
não pensa musito sobre ari- 
validade com o inglês, de 6. 

“Eu não penso muito so- 
bre isso [arivalidade), eufo- 
co mais em mim e tento fa- 

"é 
& by 
Não conversamos 

sobre isso, eu 
não preciso de 
conselhos, Foi mais 
importante passar 
tempo com a família 

Max Verstappen 
piloto é atual lider da Fr 

por qué a fase é boa mesmo? 
Ou os dois? 
Tem gente que já fala em 

uma nova chance pára d 

utocante na seleção brasi- 
beira pora a Copa de 2043, 
onde temos vaga pratica- 
mente fixa para os melho- 
res atacantes que quase 
não marcam gols do mun- 
do: Gabriel Jesus e Roberto 
Firmino. 
E o que precisa para ter 

uma chunce na seleção? Jo- 
gar bem pelo clube? Aparen- 
temente, não. Vide a reconvo- 
cação de Philippe pequeno 
Couto. 
Mas Hulk é também aquele 

que esteve na Copa do Mun- 
do de 26074. No mesmo Mi- 

neirão que hoje grito seu no- 
me, foi testemunha ocular 
dos701—saiu no intervalo, 
quando estava apenas 5 0 0. 
Um amigo me mandou mes- 
to semana o vídeo de Hulk 
perdendo sua cobrança na 

zer o melhor que posso to- 
da semana”, diz. 
Além da importância para 

a classificação, Verstappen 
afirma que gostaria de ou- 
vir novamente a torcida bra- 
sileira gritando seu nome 

“Eles amam corrida e es- 
portes a motor, À torcida 
aqui é uma das melhores que 
existe, Quando vamos ao pó- 
dio, eles ficam loucos, Ansi- 
uso para ter essa experiên- 
cia novamente”, diz. 
Verstappen também elo- 

giou a culinária brasileira 
e disse que gostaria de co- 
nhecer mais o pais. Além de 
São Paulo e Brasilia, ele pas- 
sou duas semanas nos Len- 
cóis Maranhenses, ao lado 
de Kelly Piquet. 

“OQ pais é muito grande e 
tem muitas coisas à 5€ ex- 
plorar ainda, Eu espero ter 
mais tempo para explorar 
mais o país. Mas uma cuisa 
que sea é que a carne aqui é 
muito boa” afirma. 

Hamilton deve trocar 
motor e perder cinco 
posições no GP de SP 

sÃoPauLO À preparação para 
0 GP de São Paulo começou 
com mais um obstáculo pa- 
ra Lewis Hamilton. Ovice-li- 
der do Mundial de Fiprecisa 
trocar o motor de combus- 
tão de sua Mercedes e será 
punido com a perda de cin- 
co poses no grid da lar 

ada da etapa marcada para 
omingo (14), em Interlagos. 
A troca da peça já era um 
roblema com o qual o che: 
edaequipe, Toto Wolf, pre- 
via que teria de lidar em al- 
um momento da reta final 
ja temporada —após a cormi- 

da no Brasil, serão mais três 
provas, no Qatar, na Arábia 
Saudita e em Abu Dhabi, 
No final de outubro, Wolff 

chegou a declarar quea mu- 
dança era um risco calcula- 
do. “E uma decisão que não 
tornamos ainda, mas temos 
de avaliar o risco”, disse. 
Oficialmente, no entanto, 

a escuderia ainda não con- 
firmou a mudançã no car- 
ro do inglês Desta forma, 
a FIA (Federação Interna- 
cional de Automobilismo), 
também não informou so- 
bre a punição, 
O grid de largada do GP de 

São Paulo val ser definido 
com uma corrida sprint — 
cerca de 24 voltas— no sába- 
do (13), às 14hgo. À punição 
de cinco posições vale para 
a prova completa, disputa- 
da no domingo, às 14h, com 
transmissão da Band, 

disputa por pênalti contra 
o Chile, pelas oitavas de f- 
nal, e que acabou não fazen- 
do falta. No cobrança, Hulk 
dá uma bomba no meio 
do gol, E o goleiro defende 
com os pés. O comentá- 
rio do amigo foi: “Ele ba- 
teu tão forte na bola que 
não deu tempo do goleiro 
pular para o lado”, Não é 
mentira. 
Mas quem sabe Hulk estú 

mais calibrado... 
Tite já convocou Hulk nes- 

sas Eliminatórias, mas não 
dá aindo para dizer que o ata: 
conte foi testado em campo. 
Entrou eos 39 minutos do 
segundo tempo contra o Pe- 
ru (vitória por 2 4 6). Se Ti- 

te tem pociêncio púra tes- 
tar pequeno Couto, dinda 
deve dar uma nova chance 
para o craque do Brasileiro? 
Afinal, o Brasil só tem teste 
daqui para frente, e está pre- 
cisando de um herói 
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Criatividade de Leonard 
Cohen foi da música ao copo 

No capitulo anterior encon- 
tramos Leonard Cohen numa 
ilha grega sob o efeito do ou- 
zo e da alegria dos amigos. O 
compositor de modernas ale- 
luias dizia, afinal, que a cura 
para os males do mundo es- 
tava na busca pelo extase, 
Num de seus poemas, não 

à toa intitulado “É bom es- 
tar com as pessoas” declara, 
com o misto habitual de iro- 
mia e honestidade: “Eu que: 
ria mudar o mundo /vendo 
televisão /enquanto fazemos 
amor/bebendo vinho grego e 
comendo azeitonas 
A força primordial do ero- 

tismg e do deixar-se estar po- 
de ser transformadora. Ao 
menos por algumas horas. 
Cohen nunca toi de econo- 
mizar no prazer, é à consu- 
mo alcoólico fazia parte de 
sua galantes indulgências. 
Frutos da natureza, as be- 
bidas (e o LSD) tinham, pa- 
ra ele, uma potência de reve- 

lação (Cohen acentuava que 
a abstinência também tinha 
esse poder). 

Inseguro nos palcos, detes- 
tava fazer turnês, a não ser no 
fim da vida, quando encontrou 
um equilibrio espiritual depois 
de décadas de depressão e an- 
sidade. Seus remédios eram 
as conquistas amorosas, à Es 
crita, a espiritualidade e dro- 
pas lícitas e ilícitas, Garrafas do 
grand vin ce Cháteau Lato 
também ajudavam. Dai para 
o primeiro acorde era menos 
que um passo —ele deixava as 
linhas inimigas para trás é se 
postava com serena intensi- 
dade diante da plateia 

No centro de zen budis- 
mo em Los Angeles, onde F- 
cou por cinco anos e meio & 
toi nomeado monge, Cohen 
costumava beber conhaque 
Courvoisier com seu mentor 
e amigo, Sasaki Roshi, Às ve- 
zes saké ou uísque. 

hos 6o anos, trabalhava co- 

mo motorista e cozinheiro, 
Acondava às três da manhã pa- 
raum cigarro solitário e prepa- 
rava o café. Nesse tempo, escre- 
veu250 poemaseletras, ecom- 
pós algumas melodias no seu 
Cassio barato. Também não 
economizava em austeridade. 

Oritual alcoólico durou até 
Us 105 anos do mestre japo- 
nes. Era uma brecha nos man- 
damentos zen Sem amarras 
disciplinares, os koans talvez 
heassem ainda mais interes 
santes. O caminho para a ilu- 
minação passava também pe 
los bares da vida. 
No pocma “My life in art”, 

de 1975, seu hedonismo he- 
róico ganha forma prática: 
“Bebo um Red Needhe, drin- 
que que inventei em Nee- 
les, na Califórnia: tequila e 

cranberry, gelo e limão, Até 
à borda do copo” Red Nee- 
dles fica no deserto do Moja- 
ve. O calor era tanto que ele 
foi a uma loja de convemen- 
cia buscar ingredientes para 
um coquetel salvador. E foi 
esses que encontrou, 
É um cosmopolitan com te- 

quila no lugar da vodca, sem 

CRISE DE MIGRANTES NA FRONTEIRA DA BELARUS E POLÔNIA SE AGRAVA 
Aumento da tensão entre os países e presença de tropas dificulta situação dos acampados, que lidam com a queda das temperaturas na Europa Leoridshchegios/BELTA (AFP 

A vacina contra a Covid 
venceu a teimosia 
Sobreviventes de casos graves estão pagando alto preço pela 
queda de qualidade de vida, por efeitos residuais da infecção 

Julio Abrameczvk 

Médico, verpédor dos prémios Esso | mio mação Coentifica) e). Reis de Divulgação Centifuca [CHPa) 

Quem é contra a vócina é tei- 

moso. E principalmente recu: 
sa acertar o benefício que d ci- 
ência oferece. 

Conceitos inadequados afe- 
taram a saúde de pouco mais 
de 20% de pessous residentes 
em paises de falo portugue- 
sa, segundo estudo publica- 
do por Alvaro E Lopes de Sou- 
su, do Instituto de Higiene e 
Medicina Tropical de Lishoa 
e colaboradores da USP/Ri- 
beirão Preto; universidades 

federais da Bahia, Piaui, Ser- 
gipe e Ceurá; e universidades 
de São Tomée Principe é An- 
god, na revista Vacines. 
A desinformação pelos mei: 

os eletrônicos e a polarização 
político negativa sobre q ori- 
gem de algumasvacinas tam 
bém afetaram negativamen- 
te o esforço dos autoridades 
sanitárias em imunizar a po- 
pulação em São Poulo. 
Mesmo assim, Com pouco 

muis de 72% da população 

vacinado coma primeira do: 
se de uma das vacinas, a di- 
minuição de mortes e de ca- 
sos de Covid-1g internados é 
q comprovação da eficácia 
do vacinação. 

Esse dado positivo, entre- 
tanto, não deve dispénsor d 
continuidade dos necessários 
cuidados com a virose: man- 
ter o distância social, a músca- 
ra facial e levar asmãos com 
água e sabão com frequência 

Vários sobreviventes de co- 
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Cointreau. Mas é anterior ao 
drinque oficial das amigas de 
“Sex and the City” Nas gra: 
vações do disco “The Futu- 
re”, abasteceu a banda com 
red needles. A hipnótica e di- 
vertida “Always” revela o cli- 
ma do estúdio: 
“Preparei jarras desse co- 

quetel e a gente não parava 
de tocar (..) Foi uma noite 
intensa e exuberante, vári- 
04 músicos me disseram que 
nunca foram tão felizes nu- 
ma gravação, 
A receita muda de acordo 

com as circunstâncias, Os ele- 
mentos fixos são a tequila — 
bebida que está para o Méxi- 
co como à ouzo para a Liré- 
cia— eo suco de cranherry, 
Frutas Írescas podem entrar 
no mix, assim como suco de 
limão ou soda limonada. O 
negócio é, segundo o cantor 
e compositor de “Suzanne"e 
“tou want it darker”, relaxar 
e “fazer rapidamente, para 
resolver uma emergência: 
Na mesma entrevista, com a 
cara séria, emenda: “Você sa- 
be, só bebo profissionalmen- 
tel É sorri. 

sos graves confessaram não 
ter tomado q vacina porque 
não acreditavam em sua efi- 
cúciaou porreceio de reações 
do imunizunte, 

Estão pagando um alto pre- 
co pela queda du sua qualido- 
de de vida, resultante de e fei- 
tos residuais do infecção. 
O mesmo problema ocorre 

atualmente na Rússia e Alema- 
nha, com o aumento de casos 
de pessoas não vacinadas in- 
ternadas por causa da Covid 

ACERVO FOLHA 
Hã 100 anos 12.,nov.1921 

E 

RED NEEDLE 

“bÓmige 

tequila 
branca 

DO mide 

suco de 
cranberry 
“o mi de 
suco de 
limão 

Coloque os 

Ingredientes 

num copo 
alto com 
gelo e mesa 

levemente 

Adicione uma 
fatia de limão. 

dgokestoch 

Santa Casa de São Paulo inaugura os 
bustos do dr. Arnaldo e do Briccola 
Realizou-se nos jardins da 
Santa Casa de Misericórdia, 
em São Paulo, neste sábado 
(12), a inauguração dos bus- 
tos domeédico dr Arnaldo Vi- 
eira de Carvalho e do tesou- 
ceiro João Enccola, benfeito- 
res da instituição. 
Na cerimônia, foram re- 

tiradas as handeiras paulis- 
tãe italiana (pais de origem 
do Briccola) que envolviam 
os bustos 

dass F 
EE U—— EE 

tea rias co fio, E o re lo O 

O advogado Frederico Ver 
gueiro Steidel discursou di- 
zendo que o dr Arnaldoviveu 
praticamente a vida inteira 
dentro dos muros da Santa 
Casa, Ele afirmou que Bricco- 
la foi um generoso banquei- 
ro que deixou em testamento 
metade da sua avultada for- 
tuna à instituição. 

FF LEIA MAIS EM 

acervofolha com.br 

— o 
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Eleição de Gilberto Gil e Fernanda 

Montenegro para a Academia Brasileira 
de Letras sugere uma instituição mais 
antenada à diversidade do Brasil atual 

EEE 

Walter Porto e 

Marina Lourórição 

SÃO PAULO Lcantor e compro 

sitor Gilberto Gil, de 79 anos, 
o eleito na tarde desta quin- 
a-feira O MS NOVO imortal 

da Academia Brasileira de Le- 
tras. Comaivotos, ele venceu 
uma disputa com o poeta Sal- 
gado Maranhão, que teve se- 
te eo escritor Ricardo Daunt. 

Ministro da Cultura de 200% 
22008, durante o governo Lu- 
la, Gilé um dos principais ex- 
poentes do movimento trópi- 
calista, responsável por uma 

revolução EA ITS A E MA Es 

teticã a partir thos ETs LO 

1 artista cx REQASE ad ch cadeira 

26, que já pertenceu go pene 
ral Lyra Tavares, que foi minis 
tro do Exército e assinou o AI 

=, em 1968 — Gilberto Gi foi 
uma das vitimas do abú 

U compositor escreveu 

canções fundamentais co- 
mo “Aquele Abraço”, “Esoté- 
rico”, “A Novidade” e outras 
centenas, cujos versos foram 
compilados no volume “Todas 
as Letras, editado em 1996. 
Mas a verdade é que Gil dis- 

pensa apresentações. À esco- 
lha de uma das figuras mais 
conhecidas da cultura bra- 
sileira para ocupar à cadeira 
deixada pelo jornalista Muri- 

to Melo Filho, na semana 4 
puinte à eleição da atriz Fer 

nanda Montentegro, super 

que a Academia Brasileira ce 
Letras esteja passando po 
uma mudança significativa 

Afinal, uma instituição acu- 
sada com frequência de se 
encastelar agora acolhe no- 
mes de vasta popularidade, 
que se tornaram célebres em 
areas alheias à literatura —os 
livros de autoria de Fernanda 
e Gil soam incidentais na es- 
colha de seus nomes. Será que 
a Academia quer estender às 
braços à um público maior? 

Presidente da entidade há 
quatro mandatos, O escritor 
Marco Lucchesi diz que as etoi- 
cões se justificam pela “com- 
PRECIs das ue AA SETiSO As 

amplo da cultura, CA Acade 
nda absorve vo concerto am 

tropolópico de cultura, no 
qual aliteratura é um capítulo 
essencial, mas não exclusivo” 

As duas eleições também 
são passos importantes na 
direção de uma maior repre- 
sentatividade na Casa de Ma- 
chado de Assis, escritor ne- 
gro-que a fundou. Gil se tor 
na à segunda pessoa negra 
entre 0537 imortais. Fernan- 
da é à nona mulher a sentar 
numa cadeira da Academia 
em sua história de 124 anos 

“A história da instituição es- 
tá repleta de “vazios instituci 
covads' femininas” diz Michele 

Asmar Farini, que estudou à 

clivagem de gênero na ABL no 
doutorado, Ela destaca que se 
tornar imortal foi prerrogati 
va exclusivamente masculina 
por Bs anos, até que a proihi- 

ção foi derrubada e, em 1977 
Rachel de Queiroz foi a pri 
meira mulher eleita à casa. 

Para Fanimi, a presença ain- 
da exigua de mulheres é sinto- 
ma da falta de reconhecimen- 
to social da literatura femini- 
nae, ainda hoje, “a persistem 
te falta de representatividade 
na ABL é um dos aspectos cen 
trais desse seu descolamento 

do, digamos, Brasil real”, 
Lucchesi de pronto afirma 

desejar que “a ABL seja mais 

proxima do IBGE. “Ou seja 
que possa espelhar toda q di 
versidaçde da nação Que ob 
viamente teniarmos mus rr 

Iheres, negros, indios, Não co- 
mo um favor, mas como um 
enriquecimento necessário” 

“A Academia não está ele- 
gendo negros, está elegen- 
do intelectuais, pensadores 
brasileiros”, afirma a escrito- 
ra Nélida Pihon, que foi a pri- 
meira mulher a presidir a ca- 
sa, em 1996. “É importante 
dizer isso porque senão pen- 
sam que há nichos. Um nicho 
para negro, para indigena. A 
Academia espelha a realida- 
de culturalcriadora do Erasil' 
A ideia encontra coro no 

cineasta Cacá Diegues, um 
imortal recente. “A Academia 
não deve ser só um difusor cul- 
tural, mas tambem receptor 
cultural, Tem que unir todas 
as formas de cultura do pais 

fa 

é 
| 

E 
Ê 
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LINHA DE 
CHEGADA 

Arealização do GP de São 

Paulo de F1 neste final de 
semana em Interlagos, na 
capital paulista, contou 
com uma operação fara: 
única. Para transportar 

as equipes, seus Carros € 

equipamentos foram ne- 
cessários seis aviões car 

gueiros e 54 contéineres 

marítimos. 

ACAMINHO Somente a carga 
aérea trazida ao país equivale 
agoo toneladas. E, de navio, 
chegaram mais 400 toneladas. 
Em terra, o transporte do ma- 
terial movimenta go carretas. 

ESGOTADO U evento, que ocre 
re nos dias 12, 1) é 14 deste 
mes, será transmitido pela 
Band e é anunciado pelo Go- 
verno de São Paulo como o 
maior da história da corn- 
da no Brasil, São espermdas 
mais de 150 mil pessoas no 
Autódromo de Interlagos, é 
vs ingressos estão espotados 
há mais de um mes, Restam 
apenas alguns pacotes corpo- 
rátivos a venda. 

PÓDIO A realização do GP na 
capital paulista neste ano re- 
presenta uma vitória do go- 
vernador João Doria (PSDB) 
após queda de braço com Jair 
Bolsonaro (sem partido) —o 
presidente sonhava em levar a 
corrida para o Rio de Janeiro 

IMORTAIS Até esta quinta (11), 
mais de no escritores haviam 
assinado a carta de apoio à 
candidatura de Daniel Mun- 
duruku para à Academia Bra- 
sileira de Letras (ABL). Se 
eleito, Munduruku, autor de 
mais de 5º livros infantoju- 
venis, será o primeiro indi- 
pena a se tornar imortal na 
ABL. Entre os signatários es- 
tão Ruth Rocha, Boris Faus- 
to, Itamar Vieira Junior e Pe- 
dro Bandeira. 

IMORTAIS 2 Munduruku tem 
três livros concorrendo ao 
Prêmio Jabuti deste ano, Ele 
disputa com à neurocirur- 

SOLAR 

Cara Baies 

Continuação da pág. O) 

Esse elogio à diversidade, que 
soa unânime, é dissonante 
com a última polêmica que 
envolveu a instituição, Há três 
anos, à candidatura da escri- 
tora Conceição Evaristo, que 
seria à primeira mulher negra 
na Academia, não foi para à 
frente à despeito de um sono- 
ro movimento de apoio na in- 
ternet, Teve apenas um voto. 
Na próxima semana, contu- 

do, é possivel que um passo 
signjhcativo seja dado, O edu- 
cador indigena Daniel Mun- 
duruku compete com Paulo 
Niemever e Joaquim Branco 
pela vaga aberta com a mor 
te do crítico literário Alfredo 
Rosi. Caso vença, será o pri- 
meiro indigena da história da 
Academia Brasileira de Letras. 
Também estão marcadas 

eleições parso dia 25, com seis 
candidatos à cadeira deixada 
por Marco Maciel, o vice-presi- 
dente de Fernando Henrique 
Cardoso; e para 16 de dezerm- 
bro, com dez nomes em dis- 
puta pela vaga do professor 
de filosofia Tarcisio Padilha, 

Vale dar um passo para trás 
e entender como funcionam 
as eleições. À partir do mo- 
mento em que uma cadeira é 
deckarada vaga, nas chamados 
Sessões da Saudade, os novos 
postulantes tém 90 dias pa- 
ra se candidatar, Em mais fo 
dias, ocorre a eleição —nes- 
te ano, um misto de virtual e 
presencial, mas permanece 
a tradição de queimar às vo- 
tos em papel ao fim da sessão. 
É bem visto que o candida- 

to faça aprocmações comos 
imortais para colocar seu no- 
me na praça —acadêmicos 
disseram à epoca que a ausén- 
cia desse ritual foi o maior em- 
pecilho à eleição de Evaristo. 
O presidente da Academia 

evoca a figura de relógios pa- 
ra pensar a evolução das ins- 
Ltuições no Brasi “Esstes pu 
lúgios estão ou compassados 
ou descompassados diante de 
uma demanda histórica de di- 
versidade cultural cada vez 
mais urgente, A Academia es- 
tá começando a dar seus pas- 
sos. Não basta ter um negm 
e pronto, fizemos as pazes. 
A TEportagem pergunta a 

Lucchesi se, 20 considerar um 
nome hoje, a Academia che- 
ga a pensar que sua entrada 
seria positiva para ampliar à 
diversidade do quadro. 

“Isso está começando a 
gião Paulo Niemeyer Filhoa  Acantora SATISFAÇÃO Lima pesquisa re- acontecer, responde. "É um 
cadeira da ABL que era ocu- Céu lança alizada pelo SindHosp (Sindi- movimento, graças à Deus, br 
pada por Alfredo Bosi, mor  nestasexta  catodos Hospitais, Clínicas é reversivel que isso seja Jeva- 
toneste ano em decorrência (12) “Um Laboratórios de SP) mostra do em conta. Mas na Acade- 
da Covid 

TORNEIRA deputado usta- 

Gosto de Sol”, 
séu primeiro 
álbum 

que sete entre dez pacientes 
da Sd st atendidos por 
telemedicina estão satisfeitos, 

mia não existe uma determm- 
nação clara, Cada acadêmico 
votará com suas convicções” 

dual de São Paulo Emídio de em que Quem teve um dedo pos 
Souza (PT) vai colher assina- interpreta DEMANDA O levantamento óu- trás da eleição de Fernanda 
turas para a criação de uma apenas viu 139 hospitais privados é Montenegro foi Nélida Pihon, 
frente parlamentar contra a músicas detectou que 2% deles inici- sua amiga, para quem o esfor 
privatização da Sabesp. Cha- de outros aram o serviço por causa da co da ABL de se aproximar da 
mada de “Frente pela Manu-  composito- pandemia, enquanto 78% f- sociedade não é algo novo. 
tenção da Sabesp como Em- res.No zeram aprimoramentos du- “Nunca teve uma atrz, um 
presa Pública” ainiciativaen- repertório rante a crise, À adesão à tele- cantor, mas a cada vez que a 
dossa um manifesto assinado escolhido medicina, porém, ainda é con- Academia dá um passo adian- 
porvariasentidadesdosetor comaajuda | siderada baixa no interior de te ela abre um cenário”, ahr 
de serviços públicos de sane-  dodiretor SP: apenas 14% dos hospitais ma à escritora. “Essas coi- 
amento básico no pais musical atendem por meio da moda- sas vão sendo feitas paliativa- 

Marcus lidade, contra 46% na capital, mente. A sociedade educa as 
TORNEIRA 3 O ex-presidente Pretoe do instituições e as instituições 
da Câmara e atual secretário produtor apoio Oator Caros Vereza de- educam a sociedade” 
de Projetos e Ações Estraté- Pupillotem | fendeuacandidatura do ex-mi- Segundo a professora Ma- 
gicas do governo João Doria, até pagode: nistro Sergio Moro e afirmou ria Arminda Arruda, referên- 
Rodrigo Maia, jáafirmou que “Deixa que ele é “a única vin. “Peço cia em sociologia da cultura, 
a concessão da Sabesp “será Acontecer”, ardentemente que a partir de é muito significativo que à 
uma marca importante” de dogrupo ac22 tenhamos na Presidência Academia estejá construin- 
sua gestão Revelação da República uma biografia, do “uma visão mais alargada 

ESTANTE À avvogada Juliana 
Souza realizará o lançamen- 
topresencial de“Torrente An- 
cestral — Vidas Negras Impor 
tam”, no Sky Garden, em São 
Paulo, no dia 23. 

ESTANTEI O livro mescla rela- 
tos com fatos históricos e traz 
reflexões sobre as condições 
de vida da população negra. 

A obra integraa serie Leituras 
Criticas Importam, editada 
pela Matrioska, que também 
disponibilizará os demais vo- 
lumes ão público no evento. 

um homem integro, o eterno 
juiz do povo desse país, o juiz 
Sergio Moro”, disse nas redes. 

DESIGUALDADE Rodrigo San- 
tora, protagonista de “7 Prisi- 
oneiros” diz que o fato de até 
hoje existir formas de trabalho 
análogas à escravidão, tema do 
longa que estreou na Netfhx, 
é um “sintoma de que o orga- 
mismo socialnão está bem”'D 
filme faz um retrato de como 
a desigualdade social, produ- 
to desse sistema excludente, 
pode relativizar conceitos éti- 
cos e valores. Fica à pergun- 
ta: Quem é culpado e quem é 
inocente quando falamos de 
sobrevivência?” diz o ator 

com Lígia Mesquita, Victoria Azevedo, Blanka Vieira e Manoella Smith 

do que seja cultura” quando 
o campo “está sofrendo for 
tes constrições” pelo gover 
no Bolsonaro. Fernanda e Gil 
são personalidades de “po- 
sições políticas bem defini- 
das”, diz ela. “A Academia, ao 
trazer essas pessoas que são 
atacadas pelo que fazem, es- 
tá dando um recado indireto: 
Lucchesi não se furta a dar 

recados bem diretos. Ressalta 
que a Instituição que preside 
não tinha tradição de se en- 
volver em questões politico- 
partidárias, mas “durante esse 
grande manicômio em que o 
Brasil se encontrou, a Acade- 
mia teve que tomar posições”. 
“O problema era não respon- 
der a tudo, porque significaria 
promover a estupidez” 
Leia mais na pág. CA 

Retratos de 
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De fardão, Gil crê no Brasil, apesar de Bolsonaro 
Tropicalista que ironizou a ABL em disco de 1968 entra para a turma de imortais e vê paralelo com Nobel de Bob Dylan 

Claudio Leal 

Rio DEJANEIRO Em seu álbum 
de 1968, ocompositor Gilber- 
to Gilenvergou pela primeira 
vez o fardão da Academia Bra- 
sileira de Letras. Fotografado 
de pince-nez, com olhar ma: 
chadiano e zombeteiro, o ar- 
tista baiano encenóu uma es 
tética rebelde para a lente do 
fotógrafo David Drew Zingg 
Aos 79 anos, Gil vestirá 

seu segundo fardão de imor 
tal. Eleito para à cadeira 20 
da ABL, com 21 dos q4 votos 
dos acadêmicos, o tropica- 
lista venceu o poeta Salga- 
do Maranhão é o crítico Ri- 
cardo Daunt, nesta quinta. 
Em entrevista a este repór 
ter, Gilafhirma que levará para 
aABL aquilo que ja construiu 
como artista e gestor cultural. 

“Eu acho que é o que já te- 
nho em mãos, o que represen- 
to, o grau de articulação que 
consegui ter na vida em rela- 
ção à questão da vida cultural 
brasileira, Tenho uma passa- 
gem pelo mundo institucio- 
nal da cultura, como secreta: 
rio de Cultura de Salvador, mi 
nústro da Cultura do pais, Um 
obra LL em lá Ses TRE PIT 

e um certo dinamismo, uma 
capacidade empreendedora 
minima”, diz o compositor. 

“A Academia precisa disso, 
especialmente depois desse 
momento maior de parali- 
sação. Eu ofereço isso, O que 
já me caracteriza, Não pos- 
so chegar à Academia sem 
ser quem eu sou”, completa. 

Gil e à atriz Fernanda Mon- 
tenegro, eleita por unarnimi- 
dade para a cadeira 17, robus- 
tecem a face popular da ABL. 

À : : " na : eh ia A Su 
Se OSGP  JeMorgan Fte mem FOLHAIDO Ginpaçio osso ÃO 

O cantor também aponta pa- 
ra à ampliação do número de 
acadêmicos negros no futuro. 
“O significado da presença do 
negro na vida brasileira pre- 
cisa reluzir em determinados 
lugares, À ideia da Academia 
é essa de brilho, de superfi- 
ciepolida Sãcoportunidades 
que têm sido subtraidas o te 
pro te ado aos negros no Brasil 

Ele diz que a eupa do disco 
de 1968, desenhada por Rogé- 
CEA Di Jarte dentr da estética 

pop de Antonio Dias, expressa- 
va uma postura antiacadémi- 
ca, Mudou a ABL e mudou Gil. 

“De uma certa forma, era 
compartilhada com toda a mi- 
nha geração, que chegava pa- 
ra um campo de atividade na 
vida cultural brasileira e que 
tinha na Academia uma refe- 

sadista, de coisa mo- 
ada. Outro dia, conversando 
por telefone com Ignácio de 
Lovola Brarslão, que é aca 
démivco, ele me disse: “Gil, is- 
so era natural, na juventude é 
assim, A gente tem que ser im- 
petuoso, vigoroso”. Enfim, tem 
que ter uma dimensão dest 
rutdora das coisas que já es 
thosli, para poder dar lugar a 
coisas que cheguem” analisa, 

“Depois, a vida vai passar 
do, essa volúpia se aquieta, 
vem para o plano do que você 
pode fazer, daquilo que você 
já entendeu que não pode, A 
ideia dosentimento do alcan- 
ce do seu querer. Seu querer 
é limitado pela vida. E aivocê 
pode entender o significado 
de uma coisa como a Acade- 
mia, e restituir à elaum certo 
sentido que você negou. Es- 
tronela senhores e senhoras, 
com acumulações stgnificati- 

MINISTÉRIO DO TURISMO, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

POR MEIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, 

Detalhe da capa do disco “Gilberto Gil, de 1968 pieulgação 

FUNDAÇÃO OSESP E J.P MORGAN APRESENTAM 

OSESP 
MARIN ALSOP REGENTE 
GABRIELA MONTERO riano 

RIMSKY-KORSAKOV 
E Tulsisl=/ge do [o [=080] o RS jo 

TCHAIKOVSKY 
Concerto nº 1 para Piano, Op. 23 

vas de sua vida, do ponto de 
vista existencial e cultural. É 
preciso ter apreço por isso. Eu 
jásouvelho, vou fazer Bo anos. 
Nem tudo pode ser alcançado” 
O topicalistaemxergaainda 

o poder político da ABL num 
momento de ataques do go- 
verno fair Bolsonaro a artis- 
tas. Sua crença no pais treme, 
mas não perde o equilibrio, 
nem à brilho, “Abalada, sim 
o tempo todo. O terreno tre: 
me, as estruturas mais frágeis 
são atingidas, mas não derru- 

ba o editicio civilizacional bra- 
sileiro. Não só do Brasil, mas 
do mundo todo, Eu acho que 
a humanidade está avançan- 
do, não éuma crença abstr; 
É o que as minhas emoç 
conhecimento captam”. 
Um dos lideres do movi- 

mento tropicalista, nos anos 
1gão, Glocupouo Ministério 
da Cultura nos mandatos do 
governo Lula, de 200742008, 
Ao acolhê-lo, à ABL reconhe- 
ce suas contribuições à cul- 
tura brasileira como artista 
e pensador e sua expressão 
singular como letrista de ta: 
lent vi HOT SEL livmi A [or 

das as Letras” de 1996, vrpa- 
nizado pelo também letrista 
Carlos Rennó, deve ganhar re- 
edição no próximo ano, acres- 
cido de novos comentários, 

Gil concorda com a existén- 
cia de vinculos entre sua vitó- 
ria na ABL e a concessão do 
Nobel de Literatora ao muisi- 
co americano Bob Dylan “O 
reconhecimento do Dylan pe- 
lá Academia Sueca e O reco 
nhecimento do Gilberto Gil 
pela Academia Brasileira são 
atitudes e gestos comuns, si- 
milares, dessa coisa que es- 

o] be | 

tou dizendo: as coisas avan- 
cam no mundo. Reconhecer 
um artista popular, grande 
letrista, com ligações com a 
música mais essencial da vida 
americana, o blues, a música 
negra. É eu aqui com o sam- 
ba, O baião, o fraseado brasi- 
teiro, as palavras novas com 
as construções podticas no- 
vas surgindo no mundo, isso 
tudo à serviço dessa musica: 
lidade e arritmia brasileiras” 
À cadeira 22 tem como pa- 

trono o romancista e memori- 
alista Joaquim Manoel de Ma- 
cedo e já foi ocupada pelo pe- 
neral Aurélio de Lyra Tavares, 
eleito em 197c, pouco depois 
de integrar a junta militar que 
substituiu o ditador Costa & 
Silva na presidência, de agos- 
to a outubro de 1969. À elei- 
ção do ex-ministro do Exér- 
cito é uma das páginas pole- 
micas dá ABL. De alguma for- 
ma, a- cadeira é redimida por 
Gilberto Gil, exilado político 
durante o govéro Médici. 
O artista sorri com a obser 

vação de que partiu da Aca- 
demia Regina, sua escola de 
am ordeon, Bos q anos, Par e 

Academia Brasileira de Le- 
tras, 70 ars depois. “ÁROTA, 

com os acadêmicos do Sal- 
gueiro”, brinca, 

Faz silêncio quando questi- 
onado se haverá patuscada do 
bloco baiano Filhos de Gan- 
dhy em sua posse. “Eu não 
sei. Eu acho que todos que 
me cercam, a própria Aca- 
demia com suas instâncias 
criativas, meu campo todo 
de relacionamento na músi- 
ca, meu campo afetivo, todos 
eles vão se mobilizar para dar 
uma ritualidade na posse. 
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Boris Fausto une 

diversos gêneros 
para repensar o 
mundo e o fim 
No novo livro 'Vida, Morte e Outros 

Detalhes; historiador trabalha até a 
ficção para cutucar o contemporâneo 

Vida, Morte e Dutros Detalhes 
dedod do 

Autor: Bor Fausto Ed. 
Companhia das Letras ÉS 64,00 
(3D0 págs); R$ 39,00 [ebock) 

Naief Haddad 

Pense em uma imagem do 
futebol, esporte adorado pe- 
lo historiador Boris Fausto 
desde menino. Um jogador 
que se sinta à vontade em 
todas as posições no campo 
Arbor de estudos que se tor 

naram clássicos da histár ld a 
partir de 1979, como “Revolu- 
ção de 1930" e “Trabalho Urba- 
no e Conflito Social” e memo- 
rialista em um periodo mais 
recente, comlivros como “Ne- 
gócios e Ócios” Boris Fausto 
lança “Vida, Morte e Qutros 
Detalhes” sua-obra mais livre, 
em que nãose prende a gêne- 
ros e transita até pela ficção. 
Apice da fase memorialista, 

“Brilho do Bronze” foi feito de 
reminiscências e reflexões que 
vieram à tonacomamorte de 
Cynira, com quem foi casado 
por 49 anos. O novo livro tam- 
bém parte da morte. Começou 

BRASKEM APRESENTA 

FRONTEIRAS 
O PENSAMENTO 

D 
A ER 

HAR 
Pucólogo e profemor 
no Univernidode de 
Columbio, & um dos 
mais recorhecidos 
e insfigaonhas 
nevrocieniistos 

da atualidade. 
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a ser escrito depois que Boris 
se despediu de Ruy seu irmão 
ilásolo, em maio de 2020, 
E esse acontecimento que o 

estimula a escrever “A Tribo”, 
o primeiro e mais longo texto 
donovo livro. Não hã autopie- 
dade tampouco lances de co- 
moção. Em meio ão luto, exis- 
te espaço até para a ironia. 
Aos g1 anos, Boris revive à 

infância e juventude dos três 
irmãos —ele, que é o mais ve- 
lho, Ruy eomédico Nelson, o 
caçula, Com à morte preco- 
ce da mãe e o distanciamen- 
to do pai, foram criados pela 
tia em uma configuração fa: 
militar que disserminou a inse- 
gurança entre os pequenos, 

Natural que “as relações 
dos três porquinhos”, nas pa- 
lavras de Boris, tenham se 
reforçado, Mas, como ficara 
evidente nas outras incur 
sões memorialistas, rever 
lembranças não pressupõe 
nostalgia edulcorada. “Se- 
ria ilusório imaginar que a 
altança fraterna não tivesse 
fissuras e mesmo fraturas” 
Embora Boris retrate com 

ternura Ruy e Nelson, o pri- 
meiro a morrer, ambiguida- 

1] 

1 

O historiador Boris Fausto em foto do livro “Imagens da Literatura” senstofsraés 
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des pairam sobre as descri- 
ções. Mas 0 autor jamais se co 
boca numa posição severa, Ele 
soa ironicamente impiedoso 
consigo mesmo, como ao lem- 
brar o encontro com Martha 
Rocha no Réveillon de 2007. 
Em contraste com “A Tri- 

bo”, aparecem histórias so- 
bre outros parentes que se 
resolvem em poucos parágra- 
tos. O cronista dos causos fa- 
miliares convive com o ana- 
lista, que reflete sobre a pan- 
demia e 0 governo Bolsona- 
ro. Em “Um Titulo, o texto se 
resume a um parágrafo: “O ci- 
entista político Jairo Nicolau 
publicou em 2040 um livro 
com o título de “O Brasil do- 
brou à direita. Fico pensando, 
Quando ele poderá aprovei- 
tar esse titulo num outro li- 
vro, tirando apenas a crase”, 
Sobre os textos de ficção, a 

impressão é que o autor 05 es- 
creveu comose estivesse brin- 
cando —engenhosamente, 
Em Os Favores de Lúcifer”, o 
anjo decaido decide mandar 
Hitler e Stálin de volta ao mun- 
do de hoje. Os dois espiam O 
estado das coisas e hesitam. 
O autor se dedica ainda à 

chamada história contrafae- 
tual, aquela que poderia ter 
sido. Nesse aspecto, o Brasile 
o mundo não são imaginação: 
ele resolve criar fantasias so- 
bre os rumos da trajetória fa- 
miliar Vindo do Império Aus» 
tro Húngaro, Simon, O pal de 

Boris, passou por Buenos Ai- 
rese São José do Rio Preto an- 
tes de se instalar em São Pau- 
la. E se tivesse ficado na Euro- 
pa ou parado em Rio Preto? 
Independentemente dos 

gêneros, a concisão só é pos- 
sível nesta nova obra graças 
à clareza com a qual ele lapi- 
daseus escritos, desde os pri- 
meiros livros de história E um 
estilo marcado por Quência, 
timpidez e elegância, à ma- 
neira de Sócrates, O craquedo 
Corinthians de Boris Fausto. 

Coleção narra trajetória de Galileu Galilei, 
cientista que desvendou o Sistema Solar 
Otávio Tronco 

manri Chega apora às barn- 
cas, livrarias e também ao si- 
te do jornal mais um livro da 
Coleção Folha Grandes Bio- 
grafias para Crianças, e o lan- 
camento desta semana en- 
sin dos pequenos leitores 
a importância da ciência À 
edição narra a história de um 
dos primeiros cientistas de to- 
dos os tempos, Galileu Galilei, 

Para além de sua infância na 
cidade de Pisa, na Elia, o li- 
vro também explica o contex- 
tohistórico do Renascimento, 
Com linguagem acessivel, as 

O cientista 
Galileu Galilei 
Reprecução 

crianças entendem como nes- 
se periodo houve grande inte- 
resse pelas ciências, com des- 
cobertas que desmistihcavam 
antigos dogmas do passado. 
Olivro não deixa de menci- 

onar as injustas perseguições 
sofridas por Galileu e outros 
cientistas de então. O home- 
nageado chegou a ser proita- 
do de ER Ap mr ane- 
gar todas às suas descobertas. 
Ainda que tenham silenciado 
o protagonista do livro, a his- 
tória também afirma que gra- 
ças a suas invenções e pescui- 
sas foi possivel o desenvolvi- 
mento da ciência moderna. 

E 
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Ben Platt e Kaitlyn Dever em cena do filme 'Querido Evan Hansen, adaptado do musical homônimo aiwuigação 
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Hit da Broadway perde a magia ao virar filme 
Querido Evan Hansen, que alvoroçou adolescentes, merecia adaptação que repetisse a ousadia da montagem teatral 

Querido Evan Hansen 
é 

EUA, 2077, Direção: Stephen Chbosky 
Com Ben Platt subanne Moore, Ex thyn 
Dever Tá anos. Err cartaz nos Cinemas 

Teté Ribeiro 

Se você leu uma linha sobre 
“Querido Evan Hansen”, o hil- 
me, já sabe que a internet caiu 
matando porque o ator prin- 
cipal, Ben Platt —protagoris- 
tade “The Pobtician" série de 
Ryan Murphy na Netfiix—, o 
mesmo que fazia à versão na 
Broadway e era venerado, foi 
execrado por ser muito velho 
quando protagónteo! WET 

são filmada, Tinha 27 anos 
tem 28 apora. É seu persona- 

gem, 0 Evan Hansen do titulo, 
é um adolescente de 15 ou 16 
anos que cursa o ensino meé- 
dia, a temida “high school”, 
Via peça na Broadway em 

2017 e agora o filme, E, co- 
mo a maioria dos críticos 
que assistiram às duas ver 
sões, concordo que o filme 
merece lugar na longa lista 
de adaptações cinematogra- 
ficas de peças de sucesso que 
não tiveram o mesmo êxito. 

Mas não acredito que Ben 
Platt seja o culpado. O atur re- 
prisa à força da atuação que 
apresentava nos palcos e ain 
dá tem a mesma voz única, de 
alcance enorme, que tinha 

quando encarnava AONÍVO DR 

tormentos de Evan Hansen 
Não parece um “velho” nidico- 

ho imitando um adolescente. 
Mas na versão para as te- 

las, ulpo se perdeu, Os cená- 
rios são banais, os figurinos, 
normais, as cerias zero impac- 
tantes, na grande maiúria das 
vezes, A trilha soa desconjun- 
tada. Não tem nada inovador 
em termos de cinema. E no te- 
atro, a trama, de alguma ma- 
neira, parecia mais verossimil. 
Talvez por isso fique eviden- 

te que a quantidade de mú- 
sicas cantadas pelo elenço é 
exagerada e, além de tudo, 
elas parecem pop demais para 
a história de um jovem depres 
sivo que tra vantagem dosu 
icidio de um colega de escola 
Evan Hansen é um paro- 

to ultra-ansioso que recebe 
uma missão de seu psicaralis- 

i=ijorjeMolgo RM o)j 

fis oloj=1 

ta, Todos os dias, ele deve us 
Crever uma carta Edi u Si mes 

mo que começa com “querido 
Evan Hansen” e depois listar 
os motivos pelos quais aque- 
le vai ser um dia bom. 
Mas, uma tarde, na bibli- 

oteca da escola, mum dia es- 
pecialmente ruim, ele escre- 
ve uma carta em que lista 
por que aquele não está sen- 
do um dia bom, nem um amo 
bom, assim como nenhum ou- 
tro dia ou ano jamais serão. 
E assina “atenciosamente, eu” 

Sem querer, aperta o bo: 
tão para imprimir e, quando 
acarta aparece na impressora 
da biblioteca, é roubada por 
Connor um aluno esquisitão, 

que cambeém não tem amigos. 
No dia seguinte, Evané cha- 

mado pelo diretor da escola, A 
mi eo padrasto de Connor 
estão lá e contam que o garoto 
se suicidou na noite anterios! 
sem dar nenhuma explicação, 
ea única pista para descobrir 
o que afilho estava passando 
era a cartá que encontraram 
junto com o corpo, escrita pa- 
ra o “querido Evan Hanser”. 
O único ator a reprisar seu 

papel na versão filmada é o 
protagonista. Sua mãe é in- 
terpretada por Julianne Mo- 
ore, que canta em um longa 
pela primeira vez. É só uma 
música, é é o ponto alto de 
uma interpretação sem brilho 

O musacal da Broadway, que 

estreou no final de 2016, foi 
um sucesso de público, espe- 
cialmente entre adolescentes, 
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que não são vistos com mui- 
ta frequência nas platetas dos 
TEMOS DMETICaTHos, afastados 

pelos ingressos caros e pela 
tradição de este ser um pro- 
grama para gente mais velha, 

Isso está mudando nas úl- 
timas décadas, e fenômenos 
como“The Book of Mormon”, 
“Hamilton”, “Em um Bairro 
de Nova York”, entre outros, 
tem atraido gente mais jovem. 
Mas nenhum desses foi co- 

mo “Querido Evan Hansemr, 
que formava filas gigantes de 
adolescentes alvoroçados, Foi 
esse público o responsável por 
pór o álbum da peça entre os 
top dez da lista da Billboard. 

Esse pessoal merecia um fil- 
Re mediu E CLIO ESTE. Assim Co 

mo esse grande ator. 
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Conheca & nova Unidade do Besc São Paulo. 

Fa qu - 

Mombojó -20 anos 
Presencial no Sesc Pinheiros 

Dias 12 q 131 
Senta o Sábado 2h [E 
Tranamisãão on-line dia 13/11 

FOTEOTID TND 

Mateus Alelanta 
Tranamitida ao viva com público 

prespnelal no Base Pinheiros 

Dia 14/11 Domingo tah EM 
ED Corão 

Grupo Faraco 
Presencial po Gecc Belenzinho 

Dias 12, 14 e 14/11 Soria à Mábado 

Zilk Dominga 18h. 

Utopia 
Presencial na 

Sesc Santo 

Lu Lopes 
Rita Lu cania Rita Lee 

Prúsancial no Sosc Bom Retiro 

Dias 12 o 13/11 Sexta a tábado, 18h 

Lançamento do álbum 
Intervenção Lunar. 
Presoncial no Sesc Santana 
Dias 12/13 2 14/11 

Goxta e sábado, *h. Domingo, 18h 

06 Imperial. 

Dane hd Mudo bread 
Tributo à Peter Tosh 
Pin ileipnção de Marina Permita 
Presencial no Sosé Santo Ándih 

Dias 12 4 19/11 

Senta, ?h, Bábido, 20h. 

FETO TIDAS CRIANÇAS 

POIX - Pequena 

Orquestra Interativa 
Tranemitido do Sesc Bom Retha 

Dia 13/11 Sábado, 16h. IE 

André Mebimari & Ná Ohrretti 
Show Piano & Voz 
Presencial no Sase 24 de Malo, 

Dias 12 13/11 
Sexta é núbado, 20h 

TEATRO 

Eu Não Sou Ear vey 

O Desafio das Cabeças 

Frocadas 
Companhia dos Incquictos 
Prosenolal nó Save ipirangã 

Dia 12, 13 0 14/71 

Sexta, sábado, 20h. Domingo 18h 

CIRCO 

Tirando os Pés do Chão 
Cia Cênica Nau de caros 
Presencial nó Sesc Guarulhos 

EHan 13 e 14/11 Sábado, 20h. 

Lrarmingo, LBh 

O Imprevisivel Circo da Lua 

Cia. Paraladosanjos 
Prásancial no Sesc Pompeia 
Dias 12, 130 14/11, 

Barta o sabado, 2h. Demingo; lBh. 

INGRESSOS A VENDA ON-LINE E PRESENCIAL NA UNIDADE QUE REALIZA A ATIVIDADE. 

IDEIAS “eTESRICOMmBRES 

Redes Virtuais de Comércio 

Justo e Solidário 
Com Edrusa Ribesa, Egeu Esteves 

Ju bias e Micdã Claúdio 

Cia 18/11 Terça, 16h. 5 

Agande sua vista no app Credoncial Plona ou 
na portal Sesc SP 

PORTOS - Processos 

Orientados via Território e 

Ocupações Santisias 
Ultras de 61 artistas da Balmada 

Sontiata, Curadoria o çlodPyid tm 
parceria com Ibama Ceodelntatm de 

colaboração de Crlatirmo Takuah dr 

Coros Papá, da Áldeia do filo Evetra 
Terça a dominga Bese Banios [f 

Agendamento para visitação 

presencial s grotulta pelo 
app Credeneclal Base 5P ou 

em sosesporgbricaposições 

CINEMA + FeTessacomenso 

24 Festival Mix Brasil 
Eributo à Ney Matogrosso 
Ralé 
Dir: Holana lgraz, Brasi 2015, 
ta min, FHeção 

Dela ZW 

Assista pm 

sescaporgbr'testivalmixhrash 
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Poster com o elenco da série Dopesick, que trata da crise dos opioides nos Estados Unidos piuigação 

'Dopesick' remexe na sujeira por trás 
da pior epidemia dos Estados Unidos 
No ano passado, um plena 
pandemia, os Estados Uni- 
dia Pepistraram Seu Decor 

de de mortes decorrentes de 
overdose, 99,3 mil, segun- 
do dados do Centro de Con- 
trole de Doenças publicados 
em julho. Opinides —sobre- 
tudo aqueles vendidos em 
farmácias para tratar a dor— 
causaram quase 70 mil delas. 
É a origem dessa epidemia, 
uma das mais graves da histó- 
ria americana, que a jornalis- 
ta Beth Macy retrata em "De- 
pestck” (Little, Brown & Co, 
2018, ainda sem edição em 
português), agora convertido 
em minissérie pelo Hulu, que 

estreia nesta sexta na Star*, 
Em oito episódios, o dire- 

tor Barry Levinson — que 
ganhou o Oscar por “Rain 

Man=— e o rotelrista Danrry 

Strong, de"Empire” explo- 
ram à dimensão que a ideia 
da dor ocupou no imaginário 
moderno e mostram como a 
centenária Purdue Pharma 
aliciou médicos, autoridades 
sanitárias e a opinião pública 
para vender OxyContin, re- 
médio com alto potencial de 
dependência, como panáceia. 

Não à toa, a nova droga foi 
introduzida no fim dos anos 
1980 na empobrecida Appala- 
chia, região montanhosa que 

HeaE Mod Bag Toners pato 

mLRa GET Ji FORA 

TES ESTO LAO 

corta os Estados Unidos per 

to de sua rica costa nondes 
te, maos é marcada pela ex 
ploração de carvão mineral e 
por uma população com bai- 
xo indice de escolaridade, E 
o que se convencionou cha- 
mar na imprensa americana 
como “América profunda”, 

Rapidamente o remédio se 
tornou à droga preferida ali 
—de donas de casas a mi- 
neiros, de jovens a velhos, de 
traficantes a medicos — para 
depois se alastrar pelo pais, 
com um rastro de abandono 
de menores, nepligência, trá- 
he, falência e desagregação 
Dos personagens da minis- 

serie, Rick Mountcastle, um 
promotor que investiga à ob- 
tenção da licença de comer 
cialização pela Purdue após 
notar um aumento de mor 
tes entre os usuários do re 
médio, é real Vivida poi Peter 

Sarsgaard e localizado já nes: 
te século, ele conduz nespec: 
tador pelos meandros da cor 
rupção e do lobby que torna- 
Euro CIO DITO UM SLIDES, 

Do outro lado, está a Farmi- 
lia Sackler, dona da Purdue, 
representada principalmente 
por Richard —vivido por Mi- 
chael Stuhlberg—, o herdeiro 
responsável por desenvolver 
e emplacar o medicamento. 
Mas são Michael Keaton e 

Wil Poulter, respectivamen- 
te um médico de uma cida- 
desinha carvoeira eum repre- 
sentante de vendas da tarma- 
céutica, que rompem o ma- 

ESTA DE VOLTA 

EaRCE ÚINMOUMAS 
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ROBRATO CAMARGO 

A MAGIA DO TEATRO 

niqueismo e mostram, em 
cores realistas e humanas, à 
promiscuidade da relação en- 
tre farmacêuticas e doutores 
Rosario Dawson, Como a 

promotora que começa à in 
vestigar o problema e depois 
hesita, é Kaithyn Dever, como 

uma das primeiras dependen- 
tes da droga, completam o 
eler BLA al [armente pr emiivel. 

Perucas obras abordaram a 
epidemia de opioides —"Ke- 
vin Can E* HimselF, na Ama- 
zon, foi o último a fazê-lo— 
e a maioria optou por mos- 
trar as consequências, cu usá- 
la de pano de fundo, dada a 
carpa dramática que vem a 
calhar na ficção. “Dopesick” 
mexe naquilo que por mais 
de duas décadas os Estados 
Unidos se recusaram a Crer 

“Dopteck estetia estã Seta Po Sr é 

com novos episódos à Cida permbrd 
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Frias é cúmplice 
da Covid-19, diz 

Sérgio Sá Leitão 
BELOHORIZONTE Osecretário 
especial da Cultura, Mario 
Frias, anunciou nesta quin- 
ta (u)jacriação de um canal 
de denúncia que tem como 
objetivo identificar os proje- 
tos culturais feitos com au- 
xilo da Lei Rouanet que es- 
tão exigindo comprovante 
de vacinação aos visitantes. 
“Precisamos da participa- 

ção de cada um de vocês. A 
liberdade é uma conquis- 
ta de tódos! Não podemos 
aceitar a segregação com 
recurso público federal”, 
postou o cx "Malhação. 

O poverno de São Paulo 
já anunciou que comtinu 
ará exigindo O passáporte 
da vacina em locais onde 
possa haver aglomeração. 

“O governo federal é o 
maior defensor do virus da 
Covid-19" afirmou o secre- 
tário de Cultura do gover 
no Doria, Sérgio Sã Leitão. 

“Esta medida tem o úni- 
co úbjetivo de permitir à h- 
vre circulação do virus em 
espaços culturais para que 
um número ainda maior de 
pessoas seja contaminada 
Mario Frias é cúmplice do 
vIcus o deve no] ESPN SA 

bilizado judicialmente por 
isso, Em São Paulo, seguire- 
mos cumprindo as medidas 
estadunis e municipais em 
defesa da vida, com base na 
decisão do STF que dá aos 
estados e municipios auto- 
nomia no combate à pande- 
mia. O governo federal de- 
fende a morte; nós, ávida” 
No começo desta sema- 

na, Mario Frias publicou 
uma portaria que proibe 
os proponentes de proje- 
tos que captam via Lei Rou- 
anet de adotar o passapor 
tesanitário. Eduardo Moura 

você que já tomou pois manod o 

[º doa, compro teu bingo com 

504 de desconto apresentando 

pt bilnaetarto sau comprovante 

de vocinaeção Iico su anna. 
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Personalidades negras 
Livro traz biografias de pessoas que foram invisibilizadas pela história 

Diamila Ribeiro 

Mentes em fasofia polfrca péla la Pesp é cosrdenadora da cobeção de llutos Fermnismos Fluras 

Nesta SER, participei do 

lançamento do livro “Uma No 
va História, Peito de Histórias 

Personalidades Negras Invis- 
bilizadas da História do Brasil, 
publicado pela parceria entre 
o Selo Sueli Corneiro, qué cool 
deno, e a editora Jandaira, co- 

mandada por Liandra Mogon. 
A publicação contou com o 

investimento de Maurício Ro- 

cha, executivo à frente da Next 
Soft, queme ligou certo dia em 
2546 com essa ideia, € O resul- 
tado ficou incrível. À partir de 
seu apoio, abrimos um edital 

É HOJE! 
RAÇA NEGRA 

+ LEONARDO 
EM ERHS DARNDE 5 SHOES 

NOVA DATA! 
; 
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ms Guarani 
a e Ae nt 

WAILER 
E 

nas redes sociais para receber 
trabalhos desenvolvidos por 
pEssOMs necrus pro contar 

biografia de pessoas negras 

de trajetórias inspiradoras, 
mus que foram invisibilizadas 

pela história “tradicional. 
Pora nossa grata surpresa, 

foram mais de 200 textos réce- 

bidos, mostrando a demanda e 
o potencial de contar d história 

o partir de novas histórias. Nós 
três compusemos à comissão 
avaliadora dos trabalhos ervi- 
udos € buscamos selecionar 16 
trabalhos segundo um critério 

ra Coutinho [Qua Marcelo Celi 

regional, ue proscatisimic ente 

OULroOs POLLS Lidos, Lotto disse 

Leandra, o processo de leitura 

fotum processo de descoberta é 
muita emoção. Dezesseis histó- 

rias de brasileiros e brasileiras 
negrus de vários talentos, pio- 
neirismo e cuja trilha desbrava 
da entregou ur euro melhor 
us gerações que se sucederam. 
O livro é uma wula magna de 

Brasil. Professora Nirlene “Be- 
bel” Nepomuceno, doutora em 
história social pela PUC-SE con- 
ta do Brasil a história de Mon- 
sigur De Chocolat, baiano que 

& RAIMUNDO FAGNER 
MAESTRO JOÃO CARLOS MARTINS = , 
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chegou do Rio de Janeiro ainda 
adolescente como Jodo Córei- 

do Ferreira, De Chocolat fot um 

multitalentoso artista, que can 
tuva, dançava é esteve à fren 
te-da Companhia Negra de Re- 
vistas, grupo teatral negro sur 
gido em 1926. Escreveu peças, 
compós imimeros canções mon 
tou diversos espetúculos. Invi- 
sibilzado pelo história oficial, 
De Chocolat é considerado o 
“pai do teatro negro brasileiro” 
Reinaldo José de Oliveira traz 

a trayetória de Berenice Kikuchi, 
grande nome da saúde público 

SEXTA-FEIRA 

brasileira, responsável pelo di 
fusão na formulação de pesqui 

sus, articulação é implemen- 

tação de políticas públicas no 
Brasil de diagnóstico € trata- 
mento da anemia falciforme, 
Essu doençu é mais comum en 
tre pessoas negras e, 
lutas de Berenice, estão aobri- 
gatoriedade do “teste do pes 
nho; além deserv ço espec bali- 
zado. Berenice Kikuchi está vivo 
e atuante na luta pelo direito à 
saúde da população negra, 
No inicio das trajetórias hi- 

ogratodas, lideres de rebelides 
ganham vida no texto de Anna 
Cristina Almeida, mestrando 

em história pela PEV-R], que es 

creveu sobre Gregório Luis, [i 

der da Revolta de Santana em 
Hhéus, nu Bahia, Escravizados 
eram obrigudos à acordar às 

sh pará realizar orações vató 
licos, seguidas de, pelo menos, 
12 horas de trabalha no compo. 
Trábalhavam em púres e devi- 
um entregur 3.600 canas cor 
todas. À frente de 300 escrúvi- 

zados africanos e afrodescen- 
dentes, o levante assassinou à 
mestre do açõeas feitor de alto 
posição no engenho, é resistiu 
do senhor de engenho e à capi 
tumo por dois anos até a ass- 
natura de um tratado de paz 
DL PEIN indi LG LHE diversas 

Lucas Ribeiro Campos e Ja 

mile Serra Coutinho, douto- 
randos em história social pe- 
la UFBA, contam a trajetória 
de Marcolino José Dias, capt- 
tão dos zuavos baianos, que 
foi enviado à Guerra do Para- 
gua e voltou alforriado a Sal- 
voador, onde assumiu intensa 
vida política, sempre em de- 
fesa da população negra es- 
crovizada. Com grande pres- 
tígio popular, Murcolino lide- 
TUM primers DISSO TERÇO E T= 

entre ds 

Djatriia Ribeiro |nÃo, Mario Sergio Conti 
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CONCERTO DA AMIZADE 
ELSA RAMALHO & PADRE 

FMBIR DE MELO 
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vilnegra do Brasil, a Sociedade 

Protetora dos Desvaltdos, hem 
como liderou investidas pará 
resgute de escravizados, À suu 

vida, como todas as tratadas 
no livro, valeria um belo filme. 
Aderaldo Pereira dos Santos, 

doutor em Educação pela UFRJ, 

traz a biografia do educador 

negro Hemetério José dos Sor- 

tos (1858-1939), de trajetória de 

destague nas letras, tendo sido 
professor de colégios prestigia- 
dos, como Pedro 2º€ 0 Colégio 
Militar, tendo fundado, inclusi- 
ve, uma escola. Na época quevi 
veu, de forte presença das teori 
as de hierarquização biológica 
das roças, desenvolveu um an 
tirracimo político pedagógico” 
atualtssimo por os cos de hoje. 

já o biogrufudo King Nino 
Brown colore as púginas com a 
história da cultura hip-hop em 
São Paulo a portir do escrito vi 
var gostosa de ler do professor 
do Unifesp Daniel Péricles Ar 
ruda. Nascido em Garanhuns, 
Pernúmbuco, Nino Brown te- 
ve uma trajetória de constru- 
ção, Desde q ditadura militar, 
quando militava no movimen- 
to soul paulistano, passando a 
Cosa do Hip Hop de Diadema, 
que comgndou de 1999 d 2012, 
ele inspirou jovens negros é ne 

gras, Junto doulras pesso, É 

considerado o “pat do hip-hop” 

no Brusil — uma cultura de re 
sistência e também uma prúti- 
co de amor e felicidade. 

Sdomuitas histórias, é dessa 
altura do texto, já percebi que 
não terei à menor condição 
de introduzir todas. Também 
não fúrei menções “en passant” 

porque é a partir de trajetóri- 
as como essa que entendemos 
o Brasil, No semana que vem, 
trareicomvocês as demais hi 
ografias. Até hd! 
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Meu amigo secreto mora em Brasília 
Como será a tradicional troca de presentes do governo Bolsonaro? 

Renato Terra 

Roteirista & aucor-de Doo da Dilma” Dirigiu "Uma Noite em by e Miasciso em Férias 

O meu grande amigo secreto 
mora em Brasilia e foio orga- 
nizador secreto deste amigo se- 
creto. Ele votou favor do go- 
vero na PEC dos Precatórios. 
É um filho dedicudo. Sem avi 
sar ninguém, fez uma surpre- 
sa: conseguiu verba secreta pro 
cidade em que o pol é prefeito. 
U meu novissimo umigo se- 

creto admitiu ter recebido di- 
nheiro de caixa dois do PT e re 
nunciou para não ter seu man 

dato cussado, Não adiantou 
muito. Foi condenado à pri- 

[bom Ricardo Araújo Pereira | SEG. Bra Braune | TER Manuela Cantuária | Qua. Gregono Duvivier | qui Havia Boggio 
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Plataforma da 
Disney celebra 
aniversário com 
atração especial 

Disney+ Day 
Prestes a completar seu pri- 
meiro ano no Brasil, O servi- 
ço oferece, até domingo (14), 
um mês por R$1,90 para seus 
novos assinantes, Nesta sexta 
(12), prévias das próximas atra- 
ções e conversas com celebri- 
dades acontecem nos perfis 
do Disney + nas redes sociais 
a partir das uh. Também é o 
dia em que chegará à platafor: 
masua primeira produção la- 
tino-americana, à série must 
cal“Entre Laços” (13 anos), as- 
sim como a segunda tempora- 
da de “O Mundo Segundo Jeff 
oddblum” (10 anos) e o filme 
da Marvel"Shang-Chi e a Len- 
da dos Dez Anéis” (12 anos), 
entre muitas outras estreias. 

Coquetel Explosiva 

Are azon Prime Video, TÁ anos 

Uma assassina profissional é 
a pe a abandonar sua f- 
lha durante uma fuga. Anos 
depois, a garota segue a profis- 
são da mãe, cas duas se reen- 
contram durante uma missão 

arriscada, Com Karen Gillan, 
Lena Headey é Michelle Yeoh. 

Mulheres na Música 
vouTtube da Osesp 20h 

Marin Alsop rege a Orques- 
tra Sinfônica do Estado de 
São Paulo, da qual é repente 
de honra, em peças-de Tchai- 
kúvsla e Rimsky-Korsakov. À 
pianista venezuelana Gabriela 
Montero também participa. 

G.1.B.1.5. 
Prime Box Brazil, 20h40, byre 

Os irmãos youtubers Cris e 
Gustavo Peter, do canal Su- 
per Peter Bros, comandam 
o “Guia Brasileiro de Ideias 
SuperHeroicas”, que analisa 
o impacto dos quadrinhos 
na cultura pop nacional, 

Expedição Roosevelt-Rondon 
Curral 22h44, Eyre 

O documentário de Juliana 
Baraúna, Franklin Martins e 
José Roberto Sadek usa ma- 
terial de arquivo para recriar 
a jornada para mapear o rio 
da Dúvida, na Amazônia, Tea- 
lizada pelo marechal Rondon 
e pelo ex-presidente dos EUA 

eodore Rooseveltem gia. 

Sessão Meia-Noite, 
Olho Heles e Nelas 
Facebook, Instagram e Youtube da 
Cia Corpos Nômades, 22h59, prátis 

Esta mostra online traz seis 
performances de dança, de 
cinco estados do pais, dividi- 
das em duas programações, A 
primeira será exibida nos di- 
as12e20/u, easegunda nos 
dias 17 e 19. Direção artistica e 
concepção de João Andreazai. 

são pelo STF por corrupção e 
lavagem de dinheiro no men- 
sulão. É um filho dedicado, Co- 
meçou d carreira como chefe 
de gubinete quando seu pai era 
prefeito de Mogi das Cruzes. 
O meu famoso amigo secre: 

to foi preso em Atibaia. Ado- 
Fit NEQUeClar CEOs usados, 

Ana passado, ganhou um bo- 
nequinho do Tony Montana 

PE! roubo-presente É CULFE 

que tem hábitos antigos. Air- 
da usa cheques, por exemplo. 
Sug cor preferida é o laranja. 

QUADRINHOS 

Piratas do Tietê Laerte 

Daiquiri Caco Galhardo 

Niquel Náusea Fernando Gonsales 

CÊ = eder! | 

Rear |) E) 

O meu nobre amigo secre- 
to também adora carros. An- 
tigamente, curtia pilotar um 
Fiat Elha, mas hoje coleciona 
modelos de luxo. Em 2015, te- 

ve uma Ferrari e uma Lambor- 
ghini apreendidas pela Policia 
Federal. Ah, ele também so- 
freu impeachment e confisco 
a poupança dos brasileiros 
O meu pimpolho amigo se- 

creto é um prodígio do mer 
cado imobiliário Construiu 
um patrimônio colossal com- 
prando ap remendos É Cusoas 

em dinheiro vivo. Hoje vive nu- 
mao mansão de R$ 6 milhões. 
O meu mezzo amigo secreto é 

uma pessoa com nervos de aço 
que nutre Os sentimentos rmuis 
primitivos pelos corruptos, Foi 
condenado por corrupção pas 
iva é lavagem de dinheiro pe 
lo STE Foi cussado em 2005 pe- 
la Câmara dos Deputados. Em 
aposto de 2024, foi preso de novo, 
O meu fiel amigo secreto é 

10% de mim no Supremo Tri- 

bunal Federal. 
O meu velho amigo secre- 

|5E5. Benato Terra |5Ãa. José Simão 

to gostava de cantar “Se gni- 
tar“pega centráo não frea um 
meu irmão” Mas hoje diz que 
“uv centrão era uma atividade 
metafórica” Gosta de passar as 
horas vagas como um minuci- 
oso comentarista do Twitter 
O meu oráculo é amigo 

secreto administra à eco- 
nomia pública do Brasil e 
bota suo economia privada fo- 
ra do Brasil. Esse sabe muito. 
Pora celebrar o sucesso do 

meu amigo secreto, aumentei 
osgustos sigilosos com cartão 
corporativo, escondi minho cor 
teira de vacinação no sapato, 
élevei para 302 anos o sigilo do 
julgumento que absolveu o qu- 
neral Eduardo Pazuelo e pao- 
ru 500 anos o sigilo do proces 

su que qutorizou a matricula 
de minho filha no Colégio Mi- 
litar sem passar por processo 
seletivo. 

E Sudolar é uritipo de desafio 
lúgica oem beigerm europe de 
aprimorado pelós ELA e pelo 
vapho Ar regra dão sireples: 
& joggidor deve propncie 
quadrado imulor que esti di 
elos ao pio pra, to as 
ve laguna Csda um, de fem 
que lódos dá tspapai em 
bsdnco ontem surmésgs 

dela & 0a algariumês não 
poder se Pepsi mess 
colurma, linha cu rol 
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1. Arquipelago do Equador famoso por suas tartarugas 2. 
Vesperal 3. Que se faz a cada vinte anos 4d. Segue a0 lado 5. 
Referir mencionar como confirmação do que se assevera / 
Um ingrediente da cuba-libre 6, 0 bendário herdi inglês da 
idade Média Robin / (Gir) Prisão, cadeia À Feixe de cor 
po alongado é prateado, de ótima carre 8. Grande cidade 
africana, capital do Quénia 9, Redução do nome do més E / 
O tenista Rafael um dos melhores do mundo ha atualidade 
VO, Ma rosa dos ventos, posição oposta do 50 / Produzido HH. 
Ser anterior TA. Matriz usada om serigrafia / (Sigla) Estados 
Unidos da América 13, Consciência da própria digridade, que 
se refisie no aspecto, ras atitudes etc. / Segue um limao ou 
um Exmo. 

ARENDT 

Viver Dói Fabiane Lango 
= E, poa e: = 

A | 

Fl 

Péssimas Influências Estela May 

de sobr que, ge eu filay adui beim quetinho, 

hih quim mt pulga 

VERTICAIS 
1, Arbusto de flores amarelas é frutos capsulares também 
chamado nove-horas 2. Sigla do estado com o pico da Ne- 
blina / Voz dos pássaros ou das aves, representado por uma 
série continua e prolorgada de gritos mais ou menos breves 
ou atenuados / Que exerce alguma ação 3. Banheiro com pia 

o / | Tarifa Exterior Comum 4. Disparador de arma de top 
Agua solidificada a baixissima temperatura 5. Ferir (falando- 

âpua, para purificá-la. 

-se de insetos) / Produzir espigas (o milho) 6. Argola / Um 
right-club Z Expressão ou exposição sumaria e superficial 8. 
Aquele que receba instruções de um professor / Uma palavra 
de despedida 9. Periodo mais quente do verão / Aplicar Clã 
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Novos bares de vinho têm clima descontraído 
Casas de SP abertas na pandemia apostam em serviço informal, preços acessíveis e rótulos orgânicos e nacionais 

Nathalia Durval 

são pauLo Nos últimos me- 
ses, surgiu em São Paulo uma 
nova safra de bares de vinho 
com serviço informal em am- 
hientes descolados. São locais 
que oferecem a bebida a pre- 
cos mais acessíveis, com taças 
partindo de R$ q, e cartas que 
priorizam rótulos brasileiros 
“de baixa intervenção. 
Os endereços recém-aber 

tos abandonam o clima de 
pompa e dão lugar a espaços 
muis descolados, Na maioria, 
os próprios donos recebem 0 
público e fazem sugestões. 
Essa iniciativa parte de 

chefs, sommeliers & aman- 
tes de vinho que buscavamilo- 
cais especializados com am- 
biente descontraido para to- 
mara bebida sem que a conta 
chegasse a centenas de reais. 

“E um caminho que sur- 
giu da popularização do vi- 
nho brasileiro e que tenta sa- 
ir do elitismo do mundo dos 
vinhos”, diz Renata Figo, ex 
maitre do Barú Marisqueria, 
Ao lado da sommelitre Lua 
Sampaio, ela abriu o Flua, bar 
instalado na garagem de casa, 
na Vila Ipojuca, na zona veste, 
A seguir, conheça dez ende- 

reços que destacam os vinhos 
abertos durante à pandemia. 

Altruizta Osteria e Enoteca 

A enoteca oferece aproxima- 
damente 450 rótulos de vi- 
nhos, 150 deles envelhecidos, 
servidos em taça ou garrafa, 
que também pode ser levada 
para casa. O menu tem acento 

italiano, com massas produzi- 
das ali mesmo. Aos sábados, 
promove degustações gratui- 
tas da bebida, 
di Carmpinas G42, tardia 
região omste, tel (TI) MAD. 

Sb Delveryvia IPoDd, Rap 
e WhasÃpo (11) N142-9942 

Clos Bar a Vin & Bistrô 
À frente do charmoso bar de 
vinhos com pegada de bistrô 
está a primeira campeã do 
programa MasterChef, Elisa 
Fernandes. À casa conta com 
140 rótulos de fermentação 
natural é baixa intervenção, 
disponiveis em garrala ou em 
taça, paraacompanhar ome- 
nu de base francesa. 
FG massol 340, vila Madalena, reg ão 

cogãe, bel (1) GATBB-DIOA (Whatnhpr) Flua, bar instalado em garagem na Vila Ipojuca ositeres/o-veigação 

Bar do Jão, na ZL, conquista clientela fiel 
em área protegida do raio gourmetizador 

Bar do Jão 
add 

E ártônio Lobo, 34, Penha, regão 
leste Instzgram ebardojzcecradicao 

Marcos Nogueira 

As credenciais do Bar do Jão 
impressionam, É o atual câm- 
peão nacional do concurso 
Comida di Buteco, titulo que 
conquistou pela segunda vez; 
na etapa paulistana, já foi pre- 
miado quatro vezes, 
Um evento marqueteiro mer 

basta para coroar o Bar do 
Jão como o melhor dá Brasil 
—por outro lado, é compre- 
ensivel que os donos do lugar 
eibam a troféu com orgulho, 
Apesar de multipremiado, 

D espaço pouco aparece em 
guias como este. Fica na Pe- 
nha, zona leste de São Paulo, 
muito longe dos circuitos des- 
tacados pela midia acomoda- 
da além da Radial e do Minho- 
cão. Existe vida fora de Santa 
Cecilia, Eu precisava vê-la com 
meus próprios olhos! 

Saio do home vffice em Per 
dizes e, uma hora de Uber 
mais tarde, chego. O bar está 
numa área de comércio popu- 
lar no centro da Penha, mui- 
tomevimentada ao anoitecer. 
É pequeno. E é um boteco 

deverdade, com estufa detor 
resmos eum português atrás 

do balcão. Oraio gourmetiza- 
dor ainda não chegou à Penha. 

Não falta alma ao Bar do Jão. 
Garçons e clientes se tratam 
como amigos. Quero partici- 
par. Pergunto o nome ao gar 
com, que responde: “Nego” O 
freguês da mesa ão lado se in- 
trormete amistosamente: Eu 
sou o advogado debe”, 

Hora de petiscar Vamos de 
dois clássicos de qualquer bo- 
Leco que petendla ser o me- 
Horde algum lugar —torres: 
mo (R$ 24) e pastel (R$ 26 à 
porção com seis unidades) 
O torresmo vem em segun 

dos, diretamente da estufa. É 
bam para um torresmo de es- 
tufa, com os esperados peda- 
cos duros demais ou moles de- 
mais qu encharcados demais. 
já os pastéis são fritos na ho- 

ra. Chegam em dois sabores 
carne e queijo), com doismo- 
os (barbecue e alcaparras). 

Fritura correta, sequinha, car 
ne bem temperada, trocaria 
os molhos por um vinagrete. 
Passamos ao repertónio ori- 

ginal, ao petisco que deu ao 
Bar do jão a vitória no cor 
curso de comidas de boteco: 
as lascas madeirenses da vô 
Encarnação (R$ 49,90). 

Não há destriçãono menu, 
mas Nego capricha no verbo: 
“São lascas de bacalhau do 
Porto dessalgadas em gelo por 
três dias, com molho branco, 

parmesãoe cebola crispy Vem 
comchips de mandiúca e pes- 
tocomameêndoas e gengibre”. 
Aqui a cozinha mostraa que 

veio. O bacalhau tem textura 
perfeita e sabor suave, o mo- 
lho branco passa longe de ser 
enjoativo. O crocante de man- 
dioca faz as vezes do pãozi- 
nho, sem interferir. O pesto 
acrescenta camadas de aroma 
e acidez. Tudo funciona bem. 
Antes de voltar, troco algu- 

mas palavras com João Nunes, 
nativo da Ilha da Madeira, que 
esti no caixa com um jaleco 
azul de português de boteco, 
Simpaticissimo, ele diz que 

tem sotaque suave porque vi- 
veno Brasi desde gõo. O bar 
abriu em 1994, e quem coman- 
da é o filho, Alexandre. 
E omelhor bar do Brasil? De 

São Paulo? A chentela dirá que 
sim, e eles têm uma pilha de 
prêmios para comprovar. Is- 
so é o que faz um bom bote- 
co: uma freguesia hele aguer 
ridacomo torcida de futebol. 
Nenhum ranking de botecos 

deve ser levado a sério demais. 
O que conta de verdade é sub- 
jetivo, é a conexão que o bar 
cria com a comunidade de fre- 
quentadores. À Penhanão éa 
minha comunidade, e só por 
isso eu roubo do jão uma es- 
trela na minha avaliação 100% 
pessoal. E um baita bar visite 
quando tiver chance. 

Serve vinhos naturais e bio- 
dinâmicos, a maioria de pe- 
quenos produtores Os rótu- 
lús, cerca dee, sãdorenovados 
periodicamente, abertos por 
taça, que custam entre R$20€ 
R$ 32, ou garrafa. Os quitutes 
também são rotativos, com 
destaque para frios, queijos 
e embutidos artesanais, 
E Rodrigues da Car pos Lelia 
19, vila bpojuca, veg bo cesto 
Instagram di um pá ca 

Iaiá Cave à Manger 
Oferece uma seleção de rótu- 
los nacionais ede paises como 
Argentina e França para bebe- 
ricar no salão âmeia-luz cuno 
quintal. Entre as sugestões, es- 
tão Sinple Vineyard (R$109a 
garrafa), vinho tinto produzi- 
do com uvas syrah, que pode 
ser acompanhado por quei- 
jos e conservas do empório 
E Lalá, d4, tam Bibi região sul 
tel (11) 3287-0153 Delivery via 
Rapple site ala ocon app 

Miles Wine & Jazz Bar 
Em ambiente despojado, ao 
som de jazz e blues, serve 116 
opções de vinho em garrafa é 
seis variedades em taça, O me- 
nu tem pizzas napolitanas de 
fermentação natural, além de 
petiscos como tapas. 
R úntâra de Macedo Sogres, 1.373 
Campo Belo tel (1) 5092-1270 8 (1) 
GIDA-2748 (Wwhatsâpo) Defiveryvia 
Gonmer, Food, Rapp'e Uber Fats 

Paloma 
No térreo do Copan, o bar tem 
serviço simples e cardápio de 
inspiração botequeira. À carta 
de 40 vinhos rotativos tem ró- 
tulos a partir de 2018, que po- 
dem ser degustados em garra- 
ta, taça E poderes para casa, 
Lopar Me lperánga MOO tórica cejião 

Eetitral intragram dbpalam a. 4P 

Pingue 
A chef Dadis Vilas Boas rece- 
be a clientela na sala e no jar 
dim de sua própria casa para 
almoços é jantares, que acon- 
tecem às sextas e aos sába- 
dos. O menu inclui até seis 
npções de pratos para com- 
partilhar, regados por vinhes 
selecionados por ela e a ir 
mã, Andrea Vilas Boas Bour- 
ogne, que priorizam rótulos 
E nilcnaã É imprescindível 
fazer reserva. 
Reservas polo ihstagram dique aqu 

Primitivo 
Anja especializada em vinhos 
naturais oferece aproximada- 
mente qco rútulos, que podem 
ser provados por lã mesmo, 
Para harmonizar à dica é pe- 
dir as tábuas de queijos 
R. Ferreta de hradjó dit, 
Pinhelrós região ceste, tel, (HM) 
WI 286-PIR (cam bam ihatadpp), 
Dele via telefona Inftágram 
dprmlivútaopaudo 

Vinícola Campestre 
A produtora de vinhos gaúcha 
acaba de inaugurar a primeira 
loja fora da região Sul, em Pi- 

ai mr 
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Metrô Santa Cruz - R, Machado Bitencourt, 75 

nheiros. São cercade so rótu- 
los de produção própria, tam- 
bém para consumo no local, 
R Pedroso de Morais, 1 0A 

Pinheiros, regão ceste Delivery 
via Whatsãpo (11) 239473933 

Kent Wine Bar 
Emumsobradinho, o bar tem 
servico informal. Tábuas de 
queijo podem acompanhar os 
cerca É pras rótulos de vinho, 
As garrafas partem de R$500 
as taças, de R$ q. 
E Smho Álvares, *8d, Pinheiros, 
região oeste, Instagram divena vinhos 

“SEU PEDIDO 

O vo901-9686 
ou ES Ta-DHBE 

Á MINIGTERIO DO TUBISMO, AM CONCESSÕES E TRA yr mms qnluiro 

a a e ” 
e, -—"2 1 |] A Fr. 

| o PRA fr K SBXL | 
Mad | E | k Mad 1 i Ra | 

A vom DN ES ana | A INndA rama | 7 Í | Ed o j =] 

JAIVOANUONMI dA , 
"Ma PECCNA | 
m nn -— = EA 

SÃO TEBOJUIN po! 

com TANIA BONDEZAN | 
de MÚNICA SALVADOR | 

direção ODILON WAGNER 

E Q 
05.28 DE NOVEMBRO dm 

o - + o 

SEX E SAB 21H E 

[= 

1 ndi emidad je mi O DErCa ESSA 

TEATRO NAIR BELLO 

- 3º Piso Symplá Shopping Frei Caneca 

R. Frei Caneca, 569 

PARE eo 

A 

Se é verdade que riso da] 

+ Bs 
t nidiia ás 

DOM 18H 

Tel forma de cur; ] 

Ingretsos online 

ver syrrep la. com br 

ria Bia rácios 

class, é desopilanti ] 

SETE DA RA, ESG Tu (CA 
CLRTURA 

PÁTRIA AMULDA 



Ca 

guiafolha 

Francesca Anglolillo 

são pao O objetivo de Eiji 
Hayakawa ao conceber o pro- 
jeto do teatro Ego não era cri- 
ar um “grande gesto” arqui- 
tetônico. Sua inter do, COM- 
ta, era trazer uma “externali- 
dade positiva” para a cidade. 
À expressão, que salta do 

campo da economia para à 
prancheta do arquiteto, diz 
respeito aos efeitos que uma 
decisão pode ter sobre aque: 
les que não a tomaram. 

No caso, se traduz pela influ- 
ência que o projeto pode ter 
no entorno, fazendo com que 
seja mais seguro e dinâmico. 

Para isso acontecer, diz, não 
bastava o hardware da arqui- 
tetura;era preciso também o 
software, à programação que 
ative O espaço. O resultado é 
um edifício que abriga um mix 
de eventos corporativos e ar 
tisticos, com uma transparên- 
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cia incomum para um teatro, 
dada pela grande vidraça atrás 
do palco e voltada para a pra- 
ca—que já recebe a parte gra- 
tuita da programação. 
O primeiro evento ao ar li- 

vre do Ba2 foi o show "Beatles 
para Crianças” no dia23/10. A 
Osesp se apresentou alino dia 
qoevoltano diaas/n, com um 
programa que trará "As Qua- 
tro Estações op.8” de Vivaldi 
e “As Quatro Estações Porte- 
nhas” de Astor Piazzolla. 
À programação tem 0 co 

mando de Sandra Rodrigues, 
que foi gestora do Cultura Ar 
tistica — concertos em parce- 
na com o teatro estão previs- 
tos na seção musical do Bya. 

Nas artes cênicas, uma das 
atrações será, no ano que vem, 
um festival em comemoração 
do centenário de Maria Clara 
Machado, com peças como 
“Pluft, o Fantasminha”. 
A praça é o ponto nodal do 

MINISTERIO DO TURIEMO APRESENTA 

DIREÇÃO BRUNO GUIDA 
DRAMATURGIA MICHELLE FERREIRA 

& PARTIR DO LIVRO CA GAPDEIRA” 
DE BAREARA GARCIA 

MARISA ORTH é 

ã e ns 

Gravação de recital do Cultura Artística no 833; recém inaugurado, teatro tem plateia múvele infraestrutura para transmissão online rates Mascele pusta/Dieulgação 

Teatro B32 abre com 
programação eclética 
e eventos gratuitos 
Na região da Faria Lima, novo empreendimento tem 
praça e restaurante; em breve, ganha bar na cobertura 

complexo, É umespaçoaberto 
ao público numa esquina va- 
bosa da avenida Faria Lima, 
centro financeiro de São Pau- 
lo, escolha que fez com que 
Rafael Birmann, à frente da 
empreitada, fosse visto com 
destonhança por seus pares. 
Birmann é um grande inte- 

ressado em urbanismo, mas 
não tanto pelo planejamen- 
to urbano feito no Brasil Na 
opinião do incorporador, a-ci- 
dade se faz edificio edificio 
Les o justifica str cipeção pro 

ter um arquiteto diferente pa- 
ra cada ponto do complexo, 
Havakawa fez o teatro, sa- 

bendo que ele deveria guardar 
uma forte ligação com a prá- 
ça. Esta, por sua vez, foi pro- 
jeto do americano Thomas 
Balsley criador do Riverside 
Park, em Nova York. A tor 
re comercial teve concepção 
do também americano Chien 
Chung Pei conhecido como 
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O rooftop do teatro terá, em breve, um bar: Lis e lrraade 
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Didi Pei, chefe do escritório 
fundado por seu pal, 1.M, Pei, 
autor da pirâmide do Louvre, 
Os três arquitetos partici- 

pardo, na quarta (17), de um 
debate gratuito no teatro so- 
bre a criação de espaços pú- 
blicos pela iniciativa privada, 

Rafael Birmann é um fá da 
jormalista e ativista urbana 
Jane Jacobs. Em “Morte e Vi- 
da de Grandes Cidades” livro 
com que ele já presenteou vá- 
rios empreendedores, Jacobs 
defende uma cidade que te- 
nha “olhos na rua” —ou seja, 
atividade em todas as horas 
do dia, trazendo segurança. 
Pensando nesses olhos, o 

teatro terá um bar na cober 
puras mo pérrio, | funciona o 
restiuranto Dasiam, | tg Even 

tos também ocuparão diferer- 
tes horários, À ideia équeoes- 
paço da praça, com cadeiras 
soltas e fonte luminosa, seja 
usada por qualquer passante. 
A torre ficou pronta em ju- 

lho de 2026; 0 teatro, um ano 
mais tarde e representou um 
investimento de R4 go mi- 
lhões, 50% a mais do que O 
previsto inicialmente. 

Eiji Hayakawa diz que o “bri 
efing inicial era bem claro. Es- 
se espaço precisaria ter Hexi- 
bilidade”. Ele se chamaria te- 
atro, mas deveria abrigar pa- 
lestras, exposições, até festas, 

Por isso, à plateia se com- 

põe de um sistema Gala, em 
que as cadeiras são recolhidas 
para debabeo do piso por um 
mecanismo de pistões, Tarn- 
bém não poderia ser uma cai- 
xa escura —dai o vidro. 
O uso do material, notório 

mauisolante ainda mais num 
lugar barulhento como a Fa- 
ria Lima, foi um desafio técni- 
co resolvido por José Augusto 
Nepomuceno, autor da acús- 
tica da Sala São Paulo, 
O teatro é ainda equipado 

para transmissão onte thos 
eventos. Sandra Rodrigues 
revê que isso amplie o pú- 
ico, atingindo lugares como 
"aralsópolis, se gunda Priha 
favela de São Paulo, à poucos 
quilômetros dali, “O conteú- 
do, uma vez que está pago, não 
tem por que não se replicar” 
Havyakawa conta ter feito 

mais de go estudos para a fa- 
chada do teatro. À ideia arre- 
piaria à maioria seus colegas 
na FAU-USP unde se aprende 
que ela é decorrência do pro- 
jeto. Ele não se acanha. Arqui- 
tetos como os suíços Herzog 
& de Meurón, diz, “tratam a 
fachada como uma pele”, 
A formação de Hayakawa 

se completou comumestágio 
no escritório de Tadao Ando, 
com quem mais tarde traba- 
lhou por cinco anos. Entre os 
dois momentos no Japão, um 
periodo em Nova York, onde 
estudou desenho urbano w 
trabalhou no escritório EE&K, 

De Ando, diz, aprendeu uma 
perspectiva autoral; dos ame- 
ricanos, o pragmatismo, No 
Em, importava que o concei- 
to, a relação entre praça e te- 
atro, fosse mantido “Se a fa- 
chada mudou, isso é detalhe” 
Teatro B32 
div. Fara Lima, 3 732 Programação 
e ngressos em teatrohi2 com br 

Criador do Rock in Rio anuncia festival 
The Town, em SP, marcado para 2023 

são PAULO A primeira edição 
do The Town, festival do mes- 
mo criador do Rockin Rio, toi 
confirmada para à autódromo 
de Interlapos, na zona sul de 
São Paulo, nos dias 2,3,8,09 
e 10 de setembro de 2023. Os 
cantores Iza e Crolo foram 
as primeiras atrações anun- 
ciadas nesta quarta-feira, 10. 
Cominvestimento de R$ 400 

milhões, a expectativa da or 
panização e reunir certa de 
foo mil pessoas para ver apre- 
sentações de grandes nomes 
da música mundial De acor 
do com empresário Roberto 
Medina, presidente do The 
Town e do Rock in Rio, o no- 
vo evento paulistano terá pro- 
porção internacional. 
O festival tem a capital pau 

lista como inspiração para o 
desenho dos seis palcose con 
ceitos aplicados. O palco Sky- 

line, por exemplo, será o mai- 
or do evento, com um design 
ires pirado em prédios famosos 
da capital. De acordo com a 
organização, a previsão é de 
quatro shows por dia —além 
da tradicional queima de fo- 
gos de artifício sincronizada 
na abertura éno encerramen- 
to, como faz o Rock im Rio. 
Inspirado na arte urbana, 

o palco The One irá receber 
atrações variadas, de artistas 
consagrados a novatos. Tam- 
bem haverá um palco dedica- 
do à música eletrônica, bat- 
zado de New Dance Order. 
A ideia é ainda ter espaço 

para selhes, como a São Pau- 
lo Square, com cartões postais 
como a Catedral da Sé e à Es- 
tação da Luz, que funciona- 
rá sob o som de jazz e blues. 
Além disso, o Factory local 

inspirado em galpões antigos 

efábricas da cidade, receberá 
shows de rap e performances 
de street dance. 
Assim como q parque Olim- 

pico é chamado de Cidade do 
Rock durante o Rock in Rio, 
o autódromo de Interlagos 
ganhará o nome à Cidade da 
Música durante o The Town. 
A ideia é realizar o evento 

em anos alternados aos do 
Rock im Rio, que geralmente 
ocorre de dois em dois anos 
na capital fuminense. Após 
a edição de2019,0 festivalde 
2041 teve de ser adiado para 
2022 por causa da pandemia. 
Na prática, enquanto o Rockin 
Rio é realizado em anos pares, 
o The Town se estabelece em 
São Paulo em anos impares. 
O autódromo de Interlagos 

também é o cenário do Lolla- 
palooza, que fará sua próxi- 
ma edição emmarço de 2022. 
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Vacqnatio 

Ministro de Saúde alemão afirma 
6 di | ) 

que quarta onda está com força total 
Pais bate recorde de casos de Covid, e Berlim endurece regras para pessoas sem imunização 

MUNDO 

Raphael Hernandes 

BERLIM Em um mês, a Alema- 
nha foi de um pais em que o 
coronávirus parecia contro- 
lado a um panorama no qual 
especialistas sugerem à ocor- 
rência de uma quarta onda de 
Covil. Nesta semana, onúme- 
ro de novos casos por milhão 
de habitantes atingiu o pior 
patamar desde o começo da 
crise samitária, eg citra piso 
luta de infecções diárias ba- 
teu recorde nesta quinta (11), 
com 50.196 contaminações, 
Em Berlim, 05 4.874 novos 

casos diários registrados tam- 
bêm são os mais altos desde o 
inicio da pandemia, segundo 
o Robert Koch-Institut (REI), 
órgão do governo que monito- 
ra doenças infecciosas. 
Assim, à administração da 

capital alemã, que funciona 
como um estado indepen- 
dente, adotou regras mais du- 
ras contrãa doença. Na práti- 
ci, pessoas não vacinadas se- 
rão impedidas de entrar em 
Es pistitis como restarantes, 

Cinemas e museus, Ca EX PEL 

tativa é a de que outras regi- 
des sigam 0 exemplo, 

Su a situação continuar se 
apravando, as novas regras 
em Berlim podem vir a atra- 
vancar também a vida de 
quem optou pela imunização. 
Estão previstas normas mais 
duras para os vacinados caso 
cresça o descontrole. 
Em números absolutos, a 

média móvel de sete dias na 
Alemanha, na quarta-feira 
(10), era de 39.676 casos e 276 

mortes em todo o pais, ainda 
de acordo com o RKI. Para 
comparação, no mesmo dia, o 
Brasil anotou 15.298 novos ca- 
sos e 264 mortes por Covid-19. 
Ainda na quarta, a média 

móvel de infecções por 1 mi- 
lhão de habitantes nos últi- 
mos 7 dias na Alemanha era 
de 353, número próximo 20 
pico registrado no Brasil, em 
junho, 361, segundo dados da 
Universidade John Hopkins 

Quarta onda de Covid na Alemanha 

Media mável de F dias Casos 

1º,fev.20 

Fonte: Ou Prarld ir Date 

compilados pela plataforma 
Our World in Data. Até então, 
omomento de maior circula- 
cão do coronavirus na Alema- 
nha havia sido em dezembro, 
com 309 casos por milhão de 
habitantes no dia 23. 
O número de óbitos tam- 

bem está em escalada, mas 
longe do pico no país, Foram 
cerca de 1,5 mortes por milhão 
de habitantes no país. No pior 
momento da crise, em [anel 
ro o valor superou 1. 

No início do mês, o ministro 
da Sade alemão, Jens Spahn, 
eochefe do RKI, Lothar Wie- 
ler, atribuiram a alta nos ca- 
sos aos atrasos na vacinação 
e ao fato de as pessoas terem 
deixado de seguir protocolos. 

Entre os problemas apon- 
tados estã à checagem ina- 
dequada do comprovante de 
vacinação antes de o público 
entrar num estabelecimento. 
Para Spahn, em declaração re- 
produzida pela agência de no- 
ticias Deutsche Welle a “quar 
ta onda está com força total” e 
agora vive-se uma “pandemia 
dos não vacinados”. 

Na Alemanha, as vacinas 
estão disponiveis para toda 
a população com mais de 12 
anos desde agosto. Os mime- 
ros, no entanto, parecem ter 

E Mortes Hs 

estagnado. Até o inicio de se- 
tembro, 60% da população 
tinha à imunização comple- 
tá. De lá prá cá, o programa 
devacinação pouco aVançÕa. 
Chegou a pouco mais de 66% 
no fim de cutubro e continua 
neste patamar até agora, se- 
gundo o Our World in Data. 
Uma pesquisa do Instituto 

Forsa encomendada pelo Mi- 
nistério da Saúde alemão mos- 
tra que 65% das pessúis não 
vacinadas não pretendem se 
imunizar nos próximos me- 
ses. Outros 23% tendem “bas- 
tante a não sevacinar, eape- 
nas 2% disseram que planeja- 
vam fazê-lo, Os 10% restantes 
estavam indecisos. 
O programa de reforço na 

imunização, criticado por di- 
vulgar informações desencon- 
tradas e pela falta de coorde- 
nação entre diferentes esteras 
do governo, ainda não obte- 
ve a abrangência desejada. A 
meta é que 20 milhões de pes- 
soas receham a dose extra até 
o Natal. Cerca de 3 milhões 
já foram aplicadas ate apora. 

Hoje, nas ruas, nos bares 
e nos restaurantes de Ber- 
lim, ninguém usa máscara. 
Necessidade mesmo apenas 
em alguns locais fechados e 
no transporte público —nos 

partos 

Em 

quais a proteção é obrigató- 
riae usada daquele jeito: uma 
bem ajustada aqui, um nariz 
para fora ali, outra cobrindo 
apenas à queDeo, 
Além disso, as casas notur 

nas, um simbolo da cidade de 
4 5milhões de habitantes, re- 
abriram em setembro —e es- 
tão cheias, Em outubro, a Fo- 
lha foi à Berghain, uma das 
principais boates de Berlim 
e conhecida como a “capital 
mundial do techno”, 
Com o local lotado, as pes- 

s0as chegavam a esperar mais 
de três horas para entrar — 
enfileiradas mum lugar des- 
coberto e sob temperaturas 
inferiores a 10º. 
Atualmente, bares, restau- 

rantes e locais de eventos po- 
dem escolher aderir a um de 
dois conjuntos de regras sani- 
tárias, denominados 26 e q6. 
No primeiro, apenas pessoas 
completamente vacinadasou 
quem se recuperou da Covid 
nos últimos seis meses têm 
acesso aos estabelecimentos. 
Nesse Cáso, Os espaços ope- 
ram sob regras mais brandas, 
com dispensa de máscaras & 
do distanciamento fisico. 

Já na 36, qualquer pessoa 
com um teste negativo rea- 
lizado nas últimas 48 horas 

E População completamente vacinada E Dil 
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também pode entrar, mas 
hã limitações no local, co- 
mo necessidade de utiliza- 
cão de máscaras. 
Mesmo com à alta de ca- 

sos, 0 próximo governo fe- 
deral alemão não deve impo! 
restrições mais duras, ao me- 
nos to indeio da gestão, já que 
medidas do tipo não apare- 
cem nuaumraseu nho da ESLIA- 

tégia a ser adotada pela coa: 
lizão dos partidos SPD, Ver 
de e FDP que devem passa 
a comandar à pais 
De acordo com a agência 

de notícias Reuters, as três 
legendas já chegaram a um 
acordo para não estender o 
estado de emergência no pa- 
is. Por cutro lado, medidas co- 
mo uso obrigatório de másca- 
ras e manutenção do distan- 
ciamento em locais públicos 
fechados devem ser mantidas 
até março de 2022, 
O tema deve ser discutido 

nesta quinta, segundo o jor 
nal Frankfurter Aligemeine. 
As regras previstas pelos par 
tidos incluem a volta da testa- 
gem gratuita, extinta em ou- 
tubro, promoção de doses de 
reforço e licença para pais cu- 
pos filhos peguem Covidouno 
caso de creches serem fecha- 
das em razão da doença. 

Alguns estados, no entanto, 
passaram a endurecer as nor 
mas de acesso a locais fecha- 
dos, como bares e restauran- 
tes, para não vacinados, Na 
prática, quem não se imuni- 
Lar Sera hi pn Lo) THESHES hinos ts. 

Berlim é um dos lugares que 
optou por regras mais curas, À 
capitul segue o exemplo da Sa- 
xônia, estado no leste do país, 
que apertou as restrições no 
começo desta semana. 

Nesta quarta-feira, o Sena- 
do de Berlim, nome dado ao 
Executivo local, adotou me- 
didas para fazer com quea 26 
vigore obrigatoriamente em 
mais espaços. De acordo com 
o site oficial do governo ber- 
linense, às medidas vão bar- 
rar o acesso de não vacinados 
a restaurantes, cinemas, tea- 
tros, museus e galerias, bem 
como locais recreativos como 
saunas, banhos termais, Ri- 
peramas e áreas internas de 
parques e zoolúgicos. 

Às Cass noturnas já eram 
obrigadas a adotar à mude- 
to 26, Às mudanças não se 
aplicam a quem tem menos 
de 18 anos. 

Para essa fatia da popula- 
ção, basta um teste de Co- 
vid com resultado negativo. 
As medidas também não al- 
teram a regra 2G em si, ape- 
nas a tornam obrigatória 
em locais que antes tinham 
a opção de adotar à 36. 

De acordo com o site ofici- 
al de Berlim, Michael Múller, 
preteito da cidade, diz que à 
fiscalização aos estabeleci- 
mentos deve se intensificar. 
Mém disso, uma regra mais 
dura, chamada de “46 mais”, 
ficaria pronta para ser ado- 
tada caso a situação da pan- 
demia continue a se agravar, 

Na nova modalidade, mes- 
mo pessoas vacinadas preci- 
sariam apresentar teste ne- 
gativo para entrar nos esta- 
belecimentos. 
Aexpectativa é à de que me- 

didas semelhantes sejam pos- 
teriormente adotadas no es- 
tado de Brandemburgo, que 
rodeia a capital alema. Na se- 
gunda, Bertim também anun- 
ciou que máscaras voltariam 
aser obrigatórias para crian- 
cas no ensino fundamental 
— a exigência havia caido no 
começo de outubro. 
Além disso, um programa 

que testa os alunos três ve- 
zes por semana será manti- 
do —antes havia a expecta- 
tiva de que o mimero de exa- 
mes de detecção do corona- 
virus fosse reduzido. 



2 SEXTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 202] 

folhamais 

EUITLIO TE 

sos 
agontrai'EG32 

Manifestantes usam mascaras do procurador-geral da República, Augusto Aras, em ato em Brasília veste Marcelino /Aeusers 

Aras aguarda análise de provas colhidas na CPI 
Procurador-geral da Republica afirma que só recebeu na terça (9) material com documentos, que soma 4 terabytes 

PODER 

Marcelo Rocha é 

Vinicius Sass ine 

arasíLA O procurador-geral 
da República, Augusto Aras, 
condicionou a realização de 
diligências de investigação so- 
bre autoridades citadás no re- 
latório da CPI da Covid à aná- 
lise prévia de provas sigilo- 
sas reunidas pelo colegiado 
no Senado. Em tamanho, es- 
sas provas chegam a quatro 
terabytes, e correspondem 
aos mais distintos documen- 
tos enviados 4 CPI 
Na prática, até agora, à PGR 

(Procuradoria-Geral da Repú- 
blica) não sau do lugar em re- 
lação ao relatório final da CPI 
da Covid, aprovado hã as dias, 
Não há investigação em cur 
so, nenhum juizo de valor foi 
formulado ainda sobre o tra- 
balho dos parlamentares, ne- 
nhum procedimento forrnal 
de apuração foi instaurado. 

Aras limitou-se a abrir uma 
noticia de fato, que é um pro- 
cedimento preliminar de in- 
vestigação, pará garantir o ré- 
cebimento dos documentos 
da CPI. À instáuração não foi 
acompanhada de diligências 

de investigação, O máximo fei 
to foi a determinação de um 
mapeamento de procedimer- 
tos na PGR referentes a auto- 
riciades com foro privilegiado, 
Em aposto, quando foi sa- 

batiriado na CC) (Comissão 
de Constituição e Justiça) do 
Senado, parte do processo de 
sua recondução à chefia do Mi 
nistério Público Federal, Aras 
prometeu agilidade na análi- 
se do relatório final. 
“Tenham a certeza de que 

o procurador Geral da Repu- 
blica, qualquer que seja ele, à 
epoca do recebimento desse 
relatório, já terá uma equipe 
estudando toc 0 elemer JELis 

que foram coligidos”, afirmou 
“E, assim, será muto mais 

fácil, em qo dias, examinar 
as milhares e milhares é mi- 
lhares de páginas que hoje já 
compóem a CPIS 

Na Procuradoria, apesar da 
referência a 30 dias feita por 
ele no Senado, não se traha- 
lha com esse horizonte, 
Outro aspecto relevante diz 

respeito à equipe designada 
por ele para analizar o relá- 
tório final da CPI, À PGR in- 
hormoótu que Aras à conrdena, 
mas não divulgo iciolnie nte 
quais são os seus integrantes. 

O relatório final da CPI su- 
periu o indiciamento de &o 
pessoas por crimes na pan- 
demia, entre elas o presidente 
Jair Bolsonaro. Além do presi- 
dente, 12 autoridades com fo- 
ro privilegiado integram a lista 
de pedidos de indiciamento. 
O foro garante que as in- 

vestigações sejam conduzi- 
das pela PGR, no âmbito do 
STF (Supremo Tribunal Fe- 
deral) ou ST] (Superior Tri- 
bunal de Justiça). 

Aras vem sendo cobrado à 
agir. O procurador geral tem 
histórico de blindagem aos 
atos de Rolsondro, 

A CPi da Covid 

1.200 páginas 
tem o relatório final 
da comissão 

80 pedidos de 
indiciamento 
senão “E pessõas 

E | Empresas 

ST] violou precedente do STF ao anular 
caso das “rachadinhas”, diz procurador 
BLOG DO FRED 

Frederico Vasconcelos 

O ST] (Superior Tribunal de 
Justiça) violou frontalmente 
precedente do STF (Supremo 
Tribunal Federal), ao anular o 
“caso das rachadinhas' envol- 
vendo o senador Flávio Bolso- 
naro (Patriota-R]). 
Aopinião é de Douglas Fis- 

cher, procurador regional da 
República é professor de Di- 
reito Penal e Processual. Foi 
emitida em seu site. No post, 
ele cita extensa análise que 
tez sobre o tema. 
O procurador entende que 

oST] teriá cometido um “gra- 

visimo equivoco”. Salvo me- 
lhor juizo, ressalva, “pois se 
trata de uma opinião juridi- 
ca sempre passível de con- 
clusão em sentido contrário”. 
Em 2015, 0 então procura- 

dorperal da República Rodri- 
go Janot designou Douglas Fis- 
cher como coordenador do 
rupo de trabalho para auxi- 
ládo nos desdobramentos das 
investigações da força-tarefa 
da Lava jato. Fischer coorde- 
nou a área criminal no gabi- 
nete do PGR desde o início da 
gestão de Janot. No Ministério 
Público Federal, é considera- 
do um melhores doutrinado- 
res em matéria penal. 
“Não tenho acesso aos vo- 

tos (vamos deixar claro is- 
so também), mas segundo à 
notícia divulgada, a decisão 
teria sido no bojo do RHC nº 
135.206, argumentando-se (a 

confirmar também) que, em 
recente julgado, o STF teria 
concluido que a continuida- 
de do mandato eletivo, mes- 
mo em casas distintas, auto- 
rizariá a manutenção do fo- 
ru”, escreveu. 

Ele continua: “Se folisso, te- 
mos que dizer: o ST] cometeu 
um GRAVÍSSIMO EQUÍVOCO, 
contrariando frontalmente o 
leading case acerca do tema, 
que se deu no bojo da Ques- 
tão de Ordem na AP gsz (tam- 
bem do Rio de Janeiro)" 

Nesta quarta (15), umato or 
ganizado por 20 organizações 
da sociedade civil, em frente 
asede da PGR em Brasilia, co- 
brou uma postura de Aras, À 
campanha se chama “Omissão 
não é política pública”, 
Mais de 34 mil pessoas as- 

sinaram um documento em 
que pedem ação por parte do 
procurador-geral. Integrama 
iniciativa à Anistia Internaci- 
ond no Brasil, a Oxfam Brasil, 
entidades indipgenas, associa- 
ção de vitimas da Covid e ou- 
tros grupos da sociedade civil 
A PGR divulgou uma nota no 

começo da tarde desta quar 
ta em que afirma que a equi: 
pe designada por Aras só re- 

cebeu os documentos sigilo 
sos da CPI na terça (9). 

“O lapso temporal entre a 
entrega simbólica do relató- 
rio, ocorrida no último dia 
27, e o recebimento das midi- 
às deve-se a dificuldades ope- 
racionais decorrentes do volu- 
me do material (aproximada- 
mente quatro terabytes) e da 
necessidade dese observar os 
protocolos institucionais que 
visam à assegurar a cadeia de 
custódia, fundamental à va- 
lidade juridica das informa- 
ções, diz a nota. 

O matertal foi encaminhado 
a Secretaria de Perícia, Pesqui- 
sa e Anúlise da PGR. 

“Assim que forem conclui- 
das as iedidai de praxe para 
a internalização do material, 
todos 05 documentos serão 
liberados à equipe de inves- 
tigadores que atua em auxi- 
ho ao procurador-geral”, ahr 
mou o órgão. "Dessa análise, 
decorrerão eventuais pedidos 
de diligências e demais provi- 
dêencias cabíveis em relação à 
todos os fatos apontados e in- 
diciamentos sugeridos pelos 
parlamentares” 
A nota citaainda observan- 

cla dos prazos legais” e “res 
peito ao devido processo le- 
gal, aos direitos fundamen- 
tais “à Constituição. 

Os quatro terabrytes contém 
diversos tipos de documentos. 
São quebras de sigilo, relaró- 
rios fiscais, cópias de procedi- 
mentos do próprio MPF (Mi- 
nistério Público Federal) ecó- 
pias de processos na Justiça e 
no TCU (Tribunal de Contas 
da União), entre outros. 
O relatório final aprovado 

pela CPI, que tem 1,200 pá 
giras, faz um apanhado das 
principais provas reunidas e 
dos principais depoimentos 
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colhidos pela comissão, so 
tonpo de seis meses de inves- 
tigação. O documento porme- 

noriza crimes e individualiza 
os pedidos de indiciamento, 
Cabe à PGR agir em relação à 
autoridades com foro. 
A Bolsonaro são atribuídos 

os seguintes crimes: epidemia 
com resultado de morte, infra- 
cão de medida sanitária pre- 
ventiva, charlatanismo, inci- 
tação ão crime, falsificação de 
documento particular empre- 
go irregular de verbas públi- 
cas, prevaricação, crimes con- 
traa humanidade e crimes de 
responsabilidade. 
O relatório pede o indicia- 

mento de quatro ministros 
de estado: Marcelo Queiroga 
[Saude ), Orryx Lorenzoni (Tra- 

balho e Previdência), Walter 
Braga Netto (Defesa) e Wag- 
ner Rosário (CGU). 
Ao escolher analisar primei- 

ro as provas sigilosas, antes 
de deliberar sobre diligênci- 
as de investigação, Aras pra- 
ticamente ignora o conteúdo 
do relatório. À Folha mostrou 
que ogabinete do procurador 
geral considera temerárias 
as conclusões do documen- 
to, mas enxerga abundáncia 
de provas no trabalho da CPI, 

O senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) padre Ladeira-1" jun 2) fFoihaçress 
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Justiça europeia confirma multa ao 
Google em discussão sobre monopólio 
No Reino Unido, porém, big tech tem ganho de causa em ação que contesta uso indevido de dados 

TEC 
LUXEMBURGO E REINO UNIDO | AFP 
O Tribunal Geral da União Eu- 
ropeia confirmou nesta quar- 
ta-feira (15) uma pesada mul- 
tado gigante digital Google no 
valor de 2,424 bilhões de eu- 
ros (R$ 15.4 bi), imposta pH 

abuso de posição dominante 
de seu mecanismo de compa- 
ração de preços online 
A corte rejeitou um recur 

so do Google contra a mul- 
ta, originalmente imposta 
pela autoridade antimono- 
pólio da Comissão Europeia 
em 2017 e que no momento 
representava um valor sem 
precedentes no bloco. 
D caso se concentra nome- 

canismo de comparação de 
preços do Google, que fáavo- 
recia sua própria ferrámen- 
ta, Google Shopping, em re- 

lação à outras empresas na 
exibição dos resultados. As 

autoridades avaliaram que o 
sistema viola à Norma euro 
pela sobre livre concorrência, 

O Tribunal Geralda UE re- 
conheceu a natureza anti- 
competitiva da prática, con- 
siderou que provocava “efei- 
tos prejudiciais” e rejeitou 
os argumentos do Google 
para justificar a conduta. 
Desta maneira, o tribunal 

“conclui a análise conside- 
rando que o valor da multa 
pecumária imposta ão Go- 
ogle deve ser confirmado”, 
destacou à instituição em 
um comunicado, A apelação 

contra a multa havia sido 
apresentada pelo Google e 
sua controladora, a Alphabet. 
Sem margem para dúvidas 

o tribunal informou que “des- 
carta à maior parte da ação 

apresentada pelas duas empre- 
Seda mantérm 5 multa | Npi Lim 

ta pela Comissão [Europeia]” 
Um porta-voz da divisão curo- 
peido Google afirmou em um 
comamicádo que “revisará de 
maneira cuidadosa” a decisão, 

A empresa recordou que 
adotou mudanças no me- 
canismo de comparação de 
preços “em 2017 para cum 
prir com a decisão da Comis- 
são Europeia, Nossa aborda- 
gem funcionou com sucésso 
por mais de tres anos”. 
Após à decisão, o Google 

tem agora apenas à possibi- 
lidade de apelar à principal 
instância juridica do bloco, 
o Tribunal de Justiça da UE, 
com sede em Luxemburgo 

Para a Comissão Europeia, 

qu vereudic to “C uma mensa- 

gem clara de que a conduta 
do Google toi legal, e forne- 
ce a clareza juridica neces- 
sária ao mercado” 
A Comissão “continuará 

utilizando todas as ferra- 
mentas a sua disposição para 
abordar o papel das grandes 
plataformas digitais”, corm- 
pletou em um comunicado. 
Ainvestigação foi abertaem 

266 por denúncias apresenta: 
das por empresas que se sen- 
tiam prejudicadas pelo Goo- 

Placa do Google em loja de varejo no bairro Chelsea, 
em Mova rork 

ple Shopping, como TripÃd- 

visor ou a francesa Twenga 
Quando anunciada, esta 

multa era à maior da histó- 
ria da União Europeia, mas 
em 2018 foi superada por ou- 
trá sanção ao Google, novalor 
de 4,3 bilhões deeuros (R$27,3 
bi), por seu controle sobre o 
uso do sistema operacional 
Android em smartphones. 
Além disso, em 2019, à UE 

puniu o Google com uma 
multa de 1,5 bilhão de eu- 
ros (R$ 9,5 bi) por práticas 
anticompetitivas de sua re- 
de de publicidade AdSense 
A batalha legal entre a Co- 

Skanmer Stapleten 17 jar Ti Reuters 

missão Europeia e o Loogle 
é apenas um capítulo dos us- 
forços de Bruxelas contra 
os pigantes digitais e suas 
práticas fiscais é comerciais. 
A comissária antimonopa 

bo da UE, Margrethe Vesta- 
ger, já havia levado a Apple 
aos tribunais, para exigir que 
a empresa pague 13 bilhões 
de euros (R$ 82,7 bi) aos con- 
tribuintes da Irlanda, mas o 
caso foi derrotado na Justiça. 
à Comissão Europeia pro- 

move uma legislação ambici- 
osa para controlar a atuação 
dos gigantes digitais no bloco, 
com duas leis cujas aprovações 

estão sendo negociadas com 
o Parlamento Europeu. 
Trata-se de uma Lei de Ser 

viços Digitais e outra sobre 
Mercados Digitais, que impõe 
lumites estritios à atuação che 
gigantes como os chamados 

GAFAM (Google, Apple, Face 
book, Amazon e Microsoft) 

Nesta quarta-leira (10), no 

entanto, oGoople obteve uma 
vitória na Justiça britânica, O 
tribunal local descartou uma 
ação coletiva que acusava à 
empresa de usar legalmente 
dados pessoais em iPhones, 
A decisão livra o Govple de 

uma multa pesada. À ação 
pedia o pagamento de até 
USS 4,069 bilhões (R$ 22,3 Di) 
em danos aos consumidores. 
A Suprema Corte britâni- 

cá avaliou que a associação 
“Google You Uwe Us" "Goo 
ple, Você Nos Deve”), comam 
dada pelo ex-diretor do grupo 
de detusa dos Ê consumidores 

Which?, Richard Lovd, não 
conseguiu demonstrar danos 
sos usuários. A associação kr 
mentou em um comunicado 
“o duro golpe para os constr 
midores do Reino Unido e a 
impossibilidade de demons- 
trar a uniformidade dos danos 
a todos os demandantes”. 

“Para receber uma indeni- 
zação por perdas e danos é 
necessário comprovar que 
aconteceu um uso ilícito por 
parte do Google dos dados 
pessoais de um determina- 
do individuo”, afirma o co- 
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municado do Tribunal Su- 
premo, que resume a decisão 
do ministró George Legpatt, 

Pedir uma indenização sem 
demonstrar*que o individuo 
sofreu danos materiais ou 
angústia mental como con- 
sequência deste uso ilicito é, 
portanto, inválido e a autori- 
zação para processar o Google 
fora de sua jurisdição” quseja 
os Estados Lnidos, “foi rejei- 
tada corretamente na primei- 
ra instância, concluiu o juiz 
O principal advogado da 

“Google Toy Owe Lis”, James 
Oldnall, do escritório Milberg, 
afirmou que “a decisão delho- 
je dá ao Google é ao restan- 
te das empresas de tecnolo- 
gia luz verde para continu- 
ar fazendo uso indevido de 
nossos dados pessoais sem 0 
núósso consentimento, € sa- 
bendo que não serão punidas”, 
Em primeira instância, o Tri- 

bunal Superior de Londres ne- 
gouem outubro de 2028 0 pros- 
seguimento da ação coletiva. 
Umano depois, o Tribunalde 
Apelação determinou o con- 
trário, O que levou o Google a 
apelar ao Tribunal Supremo. 

A associação ácusou o Goo- 
gle de burlar as opções de se- 
gurançã do iPhone é compi- 
Erdados pessouis entre ágos- 
to de 20n é fevereiro de 2612 
por meio do navegador Safari, 

De acordo com a deman: 
da, el vm pl Eai oletar a gnt 

mações sobre a origem soci- 
al, a saúde, as opiniões poli- 
ticas, as preferências sexuais 
ou os hábitos de compra dos 
usuários. À ação também afir- 
ma que as informações eram 
oferecidas aos anunciantes. 
Um caso semelhante foi le- 

vado aos tribunais no Reino 
Unido em 2515 por três in- 
dividuos. Eles chegaram a 
um acordo confidencial que 
abriu à porta para uma de- 
manda coletiva, segundo à 
“Google You Owe Us” 

Aneloriginal do filme 'O Senhor dos Anéis' em Potsdam, Alemanha michastUrtan 26 nevi0/AFP 

Peter Jackson vende estúdio de efeitos especiais por US$ 1,6 bi 
WELLUNGTON (NOVA ZELÂNDIA) | AFP 
O neozelandes Peter Jackson, 
diretor da premiada trilogia 
“O Senhor dos Aneis”, anun- 
ciou nesta quarta-feira (10) a 
venda de sua empresa de efei- 
tos especiais Weta Digital pa- 
ra um grupo americano in- 
teressado em utilizá-la para 
desenvolver o metaverso. 
Aempresacompradora, Uni- 

tySoftware, com sede em San 
Francisco, informou quea ope- 

ração de USS 1,6 bilhão (R$ 8,7 
bifvai “definir o futuro dome- 
taverso”, uma versão imer- 
siva em 3qD da internet que 
pretende transformar o tra- 
balho e as interações virtuais. 
O grupo destacou que a tec- 

nológia da Weta, usada em su- 
cessos de bilheteria como “O 
Senhor dos Aneis e “Avatar”, 
permitirá a seus clientes cri- 
ar o próprio espaço ultrarre- 
alista de um mundo virtual. 

“Estamos entusiasmados 
em democratizar estas fer 
ramentas e levar o gênio de 
sir Peter Jackson e o incri- 
vel talento de engenharia da 
Weta a artistas em todos os 
lugares” afirmou o presiden- 
te da Umity, John Riccitiello. 
Sob o acordo, a Unity assu- 

me os ativos de tecnologia e 
engenharia da Weta Digital, 
que tem sede em Wellington, 
Nova Zelândia, enquanto Jack- 

son mantém a propriedade 
majoritária da empresa We- 
taFX, especializada em efei- 
tos especiais para 0 cinema. 
jackson afirmou que a 

oportunidade de usar os pro- 
gramas inovadores da We- 
ta foi transformadora para 
aqueles que trabalham nas 
indústrias criativas. 

“Juntos, Unity e Weta Di- 
gital podem criar um cami- 
nho para qualquer artista, 

de qualquer indústria, pará 
que utilize estas ferramen- 
tas incrivelmente criativas e 
poderosas”, disse. 

Analistas acreditam que o me- 
tavérso sera desenvolvido pa 
ra virar uma plataforma onli- 
ne para experiências virtuais 
— como conversar com um 
amigo ou assistir a um show 
comose você estivesse nolocal 
O tema chamou a atenção 

emoutubro, quando o Facebo- 

ok mudou o nome de sua em- 
presamatriz para Meta, como 
objetivo de refletir o compro- 
misso de seu fundador, Mark 
Zuckerberg, com o conceito. 
A empresa de Zuckerberp 

anunciou planos para con- 
tratar cerca deio mil pessoas 
na União Europeia para cons- 
truir ometaverso, enquanto 
outras concorrentes de tec- 
nologia correm para ter pre- 
sença neste mundo virtual. 
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Empresa anuncia resultados de maior 
teste de psilocibina para depressão 
Pacientes foram separados em três grupos, que receberam a substância obtida de cogumelos 

VIRADA PSICODÉLICA 

Marcelo Leite 

SÃO PAULO À empresa britâni- 
ca Compass Pathways divul- 
gou nesta terça-feira (9) resul 
tados preliminares do maior 
ensato clínico sobre psicote- 
rapia com psilocibina pará 
depressão resistente a trata- 
mento, Concluiram o estudo 
209 dos 25 pacientes recruta- 
dos em centros de dez países 
(Estados Unidos e Europa). 
O anúncio da Compass, Ar 

ma envolta em controvérsi- 
as, veio por comunicado a 
investidores e à imprensa, € 
não por publicação em peri- 
ôdico cientifico após análise 
critica de especialistas (“peer 
review”), Não por acaso, foi 
feito no mesmo dia em que 
a empresa publicou resulta 
dos financeiros do terceiro 
trimestre de aca 
No teste, 04 pacientes fo 

ram alocados em trés gru- 
pos, que receberam 25 me, 
Io mg Ou 1 mg, respectiva- 
mente, da substância origi- 
nalmente obtida de copume- 
los conhecidos popularmen- 
te como “mágicos”. 
O objetivo deste ensaio de 

fase 2 era estabelecer à dose 
ótima para o teste clínico de 
fase q que à Compass preten- 
de imiciár em 2022 para ob- 
ter aprovação do tratamen- 
to talvez já em 2024. 
O comunicado destaca que 

q6,7% dos participantes no 

Pesquisa mostra que 53,5% dos empreendedores disseram ter sido diagnosticados com ansiedade chisDelmasars 

Simulação de psicoterapia assistida por psilocibina cwulgação/Compass Patinenys 

grupo de 25 mg tiveram res- 
posta positiva após três se- 
manas, ou seja, diminuição 
de sintomas de depressão 
grave na escala padroniza- 
da MADES, 
Em comparação, entre os 

que tomaram a dose quase 
inócua de mg, apenas 17,7% 

a Pg 

tiveram à mesma resposta, 
uma diferença estatistica- 
mente significativa. 
Mais ainda, 29,1% estavam 

em remissão no primeiro 
contingente, contra 7,6% no 

segundo. Para a dose inter 
mediária (10 mg), não se ob- 
tiveram resultados com dife- 

— 

a q 

renças relevantes, 
“Este é um momento impor 

ante e animador paraa comu 
nidade de cudados com saú- 
de mental”, disse no comuni 
cado da Compass o neuroci- 
entista Robin Carhart-Harris, 
estrela da ciência psicodéli- 
ca que se mudou do Imperi- 

Mais de 30% dos empreendedores brasileiros 
iniciaram tratamento psicológico na pandemia 
SAÚDE MENTAL 

Sílvia Haidar 

são pauto Desde o primeiro 
semestre de2020, a pandemia 
da Covid-g tem impactado 
trabalhadores de diferentes 
setores com demissões, mu- 
danças de local de trabalho e 
reduções salariais. 

Para mapear os efeitos des- 
se cenário entre os empreen- 
dedores brasileiros, a Tropos- 
lah, empresa especializada em 
inúvação, em parceria coma 
UFMG (Universidade Fede- 
ral de Minas Gerais), realizou 
pelo segundo ano consecuti- 

vo um estudo sobre a saúde 
mental das pessoas que atu- 
am nesse setor 
Apesquisarevela que 30,19% 

dos entrevistados iniciaram 
acompanhamento psicológi- 
co durante à crise sanitária. 
Além disso, 53,5% dos parti- 
cipantes disseram ter sido di- 
agnosticados com ansiedade, 
e 0,22% com depressão — as 
avaliações foram realizadas 
por profissionais especiali- 
zados. O levantamento con- 
tou coma participação de q12 
empreendedores de vários es- 
tados do pais. 
Quando comparado ao es- 

tudo realizado no ano passa- 

do, foi possivel perceber que 
houve uma maior quantidade 
de pessoas que começaram à 
utilizar medicamentos psiqui- 
dtricos em 2021 —26% neste 
ano, enquanto 16% alegaram 
tomar esse tipo de medica- 
cão em 2020. A atual edição 
da pesquisa mostra também 
que o início do uso de ansio- 
liticos entre empreendedores 
saltou de 6% paraic4, e de an- 
tidepressivos de 3% para 9%, 
em relação ão ano anterior. 

De acordo com Marina Men- 
donça, sócia e diretora de cul- 
tura da Troposlah, existe uma 
conexão significativa entre 
o sofrimento psicológico e a 

queda da renda dosempreen- 
dedores. “No geral, é possivel 
observar que empreendedo- 
res que reportam queda na 
renda também estão classi- 
ficados com mais frequência 
com sintomas moderados & 
severos de ansiedade ou de- 
pressão”, afirma. 
O estudo observou ainda 

que, no ano passado, 51,1% 
dos empreendedores tive- 
ram a vida afetada pela pan- 
demia, mas que se sentiam 
bem a maior parte do tem- 
po, enquanto 24,9% dos em- 
preendedores afirmaram que 
foram muito afetados. Já em 
2021, 53,91% dos responden- 

al College de Londres para à 
Universidade da Califórnia em 
São Francisco, Carhart-Har 
ris esteve à frente de dois es- 
tudos pioneiros de psilocibi- 
na para depressão, no Impe- 
rial College, o primeiro sem 
grupo de controle e o segun- 
do, publicado em abril, corm- 

tes sentem que foram afeta- 
dos e 21,49% muito afetados 
Esso demonstra que não há 
diferenças significativas en- 
tre os periodos. 
Quanto à percepção geral 

dos participantes sobre a pan- 
demia, a maioria diz conside- 
rar o ambiente mais incerto 
(71,72%), mas os indices de 
2021 SãO UM pouco menores 
do que os de 2020. Por outro 
lado, 77,89% afirmam póssu- 
ir habilidades para lidar com 
os desafios impostos pela cri- 
se sanitária, afirmação que se 
mantém semelhante aos da- 
dos do ano passado 
Os resultados continuam 

a apontar que as mulheres 
apresentam maior intensida- 
de de sintomas para ansiedade 
(12,50%), quando comparadas 
aos homens (2,84%), estresse 

(7.35% contra LH) etambém 
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parando-a com o antidepres- 
&ivi rescitalopram (Lexapr h 

[O estudo da Compass] se 
apoda sobre mais de duas dé- 
cadas de pesquisa a respeito 
da viabilidade de compostos 
psicodélicos para tratar con- 
dições de saúde mental e de- 
monstra o potencial que têm 
para ajudar pessoas que vi- 
vem com depressão resisten- 
te [a tratamento]. E encoraja- 
dor ver como progrediu esse 
campo nos últimos 20 anos, é 
estouna expectativa pela con- 
tinuação à pesquisa” 
Nove entre dez registros de 

efeitos adversos durante o ex- 

perimento foram considera- 
dos leves, coma dores de cabe: 
ca, náuseas, insônia e fadiga, 
Mas houve 12 pacientes com 
CL la TUTS Mas sérios, Como 

leações e comportamentos 
suicidas —ocorrências nada 
incomuns nesses pacientes, 
pois até um terço dos 100 mi- 
lhões de individuos no mun- 
do com depressão resistente 
tentam suicidar-se ao menos 
uma vez na vida. 
A Compass enfrenta resis- 

tência de parte da comunt 
dade psicodélica por seumo- 
delo de negócios baseado em 
propriedade mtelectual so- 
bre o poder curativo de uma 
substância em uso há sécu- 
los por comunidades tradi- 
clonais e clínicas alternati- 
vas; Os adeptos da modalida- 
de de ciência aberta questio- 
nam as nico patentes já con- 
cedidas à empresa nos EUA, 

Criou-se até um portal com 

informações para municiar 
escritórios nacionais de pro- 
priedade intelectual (Porta So- 
phia), na expectativa de que 
seus funcionários reconhe- 
cam a falta de ineditismo, No 
estado americano de Oregon, 
a psicoterapia assistida por 
psilocibina está em fase de 
regulamentação, sem esperar 
pela aprovação da FDA (agên- 
cia de fármacos dos EUA), 

MC Soffia e Valentina 
Schulz falam sobre 

saúde mental 

“Ácrse de anstegdade e 

quando uma cabe dê 
som da microfonia. Dã 
aquele barulho chato, 
ensurdecedor É eso 
Quando = caixa estoura, 
eacrise' O exemploe de 
Júlia Katula, 17 estudante 
entrevistada ha mebserie 
“vc tbem Sente” O 
programa faz parte do 
Saude da Infância, caral 

no YouTube da Fundação 
josé Luiz Egydio Setúbal 
mantenecora Co Hosmita! 

Infantil Sabara 
40 SEL EDISÓCIOS, COM 

cerca de dez minutos cada 
um, apresentados pela 
rapper ME Softia, 17 e pela 

youtuber Valentina Schulz, 
"8. Elas conversam sobre 

saúde mental com outros 
adolescentes e abordam 
temas como ansiedade 
e bulkying. O primeiro 
teve a participação da 
psicanalista de Setubal, 
que explica a diferença 
entre medo e ansiedade 
O canal é uma inheiativa da 

fundação para tratar temas 
relaciônados a crianças 

mmador prevalência de depres- 
são (& bri contra 2,84%). 

“Percebemos lacunas de co- 
nhecimento sobre como ele 
se desenvolve, sua persona- 
lidade, saúde mental e ou- 
tros elementos que impac- 
tam suas escolhas e desem- 
penho nos projetos empre- 
endidos. Em nossa visão, ge- 
rar conhecimento sobre es- 
ses elementos pode nos aju- 
dar a construir um ambiente 
de negócios mais sustentável”, 
diz Mendonça. 

“Essa pesquisa é um de nos- 
sos esforços e entregas para 
esse ecossistema. Para que 
ele nos aproxime de parcei- 
TOS E provoque novas inicia- 
tivas que gerem frutos para à 
ciência no Brasil e para o de- 
senvolvimento saudável de 
nosso ambiente de nepúcios 
e inovação”. 
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Lewis Hamilton 
diz que o esporte 
mundial precisa 
de diversidade 
No Brasil para o GP de São Paulo de 
F1, inglês afirma que sente orgulho 
de conseguir promover a inclusão 

LA DMOTE 
ESPORTE 

Luciana Trindade 

Com isso, à inglês pretende 
aumentar a diversidade en- 
tre os docentes e incentivar 
os alunos negros a ter mais 
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A gente 

precisa que o 
esporte seja 

mais diverso, 

que reflita 
melhor à 

crueredho Corra 

mm tudo, 

Esso não é 

SÓ NA NOSSA 

indústria 

[esportiva]. 
mas em todas 

às indústrias. 

A gente tem 
que fazer 

com que 
nosso Espeor 

Le seja mais 

inclusivo é 
possa refletir 
a cara do 

planeta. Esse 
tem sido um 

sãorauLo No Brasilparaadis- interesse em tais disciplinas. so ee 
puta do GP de São Paulo de Ea primeira iniciativa de sua pera 
Fi, neste domingo (14), 0 in- instituição, a Mission 44, que PR 
ie Tvs areltrm afro. CEogiia arceria do insti- glês Lewis Hamiltonafirmou conta com parceria do insti Mairalttam 
que o esporte mundial preci- 
sa ser mais inclusivo. Aos 96 
anos, ele diz que se orgulha 
de usar seu sucesso na prin- 
cipal categoria do automobi- 
lismo mundial para promo- 
ver a diversidade 

“A gente precisa que o és 
pure seja mods diverso, cpu 

rela melhor o mundo co- 
no um todo. Easo nho É só ra 
nossa indústria fesportiva!, 
mas em todas as industrias, A 
gente tem que fazer com que 
nosso esporte seja mais in- 
clusivo e possa refletir a cara 
do planeta. Esse tem sido um 
dos meus objetivos” afirmou 
o inglês, durante entrevista 
na tarde de quarta-feira (15). 
Depois de conquistar sete 

vezes o titulo mundial, o pilo- 
to da Mercedes diz que ainda 
term muitas metas na Fire que 
uma delas é justamente con- 
tinuar seu trabalho de pro- 
mover causas sociais, 
“Quatdo COMEDE Nesse Es: 

pH TELE, Sem pe Ins qui enten- 

der qualera o meu propósito, 
E quando comecei, eu era O 
úmico piloto negro, E eu atin- 
gi tanto sucesso e tento en- 
tender o que isso significa, o 
que eu vou fazer com isso, € 
eu percebo que eu sempre te- 
nho um trabalho a mais a ta- 
zer. E eu tenho muito orgulho 
do trabalho que eu tenho fei- 
to com à Mercedes, junto aos 

tuto Teach First. 
“Nós tivemos também o 

aprendizado com omovimen- 
to Black Lives Matter (Vidas 

Negras importam), e atráves 
disso à gente aprendeu que 
não é só no ensino que tem 
barreiras, mas é uma questão 

sistêmico. E isgo não é só no 
Reino Unido, isso é no plane- 
ta inteiro, O Brasil, por exem- 
plo, tem uma população ne- 
gra muito grande” 

Fã declarado de Ayrton 
Senna, Hamilton também 
demonstrou ter uma forte li- 
gação com outros esportis- 
tas do Brasil, como Neymar, 
Gabriel Medina e Ítalo Fer 
reira, atletas que ele admira. 

“Eu tenho muito contato 
como Neymar. Falei com ele 
hoje, inclusive. Sei que o fu- 
tebol é uma paixão dos bra- 
sileiros, mas eu também sei 
que vocês têm surhistas incri- 
veis aqui, o Gabriel Medina, 
o Ítalo Ferreira, gosto mui: 
to de assistir o desempenho 
deles que é inspirador” afir 
mou o piloto inglês, 

Por fim, Hamilton também 
destacou como o Mundial de 
2021 tem sido um dos mais 
competitivos dos últimos 
anos. Atualmente, ele é o vi- 
ce-lider, com 293,5 pontos, & 
estã atrás de Max Verstappen, 
da Red Bull, que soma 312,5. 

“Este ano é uma das tempo- 

piloto de Fi 

nossos parceiros, pormaisdi- radas mais interessantes pe- Lewis 
versidade” disse, la competitividade. Os times Hamilton no 
Atualmente, Hamilton estão muito competitivos, É autódromo 

também está à frente de um — nóstemos uma batalha muito de 
projeto que visa capacitar acirrada com os outros times” Interlagos, 
professores negros nas áreas A largada do GP neste do- em São 
da ciência, engenharia, ma- 
temática e tecnologia 

hã 

mingo (14), cm Interlagos, se 

rá às gh. À Band transmite, 

“q 

Paulo migas 

Migrando gabi 

7A1FÓI 

MESMO 

POUCO 
A seleção da 
Blemanha 
massacrou 
Liechtens- 
tein nesta 
quinta-fei- 
ra (11) pelas 
Eliminatori- 
as Europeias. 
Já classifica- 
da para à Co- 
pa do Mun: 
do de 2022, 
a equipe que 
lidera o Gru- 
po J venceu 
por9a0D,Na 
foto, GUn- 
dogan cobra 
pênalti que 
abriu o mar- 
cador. Em 
outra polea- 
da pela mes- 
ma chave, 
a Macedo- 
niá do Nor- 
te aplicou 5 a 
O na Armênia 
e assumiu o 
segundo lu- 
gar do grupo, 
posição que 
pode leva- 
la à repesta- 
gem da com- 
petição 
Deda Anderer (SFF 

[A w 
y 
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Os atores Rodrigo Santoro e Christian Malheiros em '7 Prisioneiros” ane Arruda fmqsfiix 

Rodrigo Santoro diz que maldade do 
filme “7 Prisioneiros' mexeu com ele 
Ator afirma que se sentia 'sujo' e que não conseguia abraçar a filha quando chegava das filmagens 

Vitor Moreno 

sÃo pavio “Possote fazer uma 

pergunta rápida? Rapidamen- 
te, assim de pingue-pongue, O 
que você sentiu pelo Luca”, 
pergunta Rodrigo Santoro ao 
repórter durante entrevista 
exclusiva ao F5 para falar so- 
bre o filme *7 Prisioneiros”, 
que estreou nesta quinta (11) 
na Netflpe. Ao ouvir a palavra 
“asco" ele concorda: “Eu tam- 
bém, enquanto ser humano”. 
Porém, como ator, foi preci- 

so evitar ão mibdimo fazer jul- 
gamentos. Luca é o chefe de 
um herro-velho que emprega 
jovens recém-chegados do in- 
terior na capital paulista Vém 
Com a expect HUIvid de melho- 

rar de vida é poder ajudar as 
respectivas Familias, mas des- 
cobrem uma realidade brutal. 

O filme mostra um Santoro 
muito diferente do que o pú- 
blico está acostumado, bem 
distante dos galãs que já fez 
em novelas, mas também de 
estereótipos de vilão. “Eu es- 

tava ali fazendo wum trabalho, 
me emprestando para fazer 
pata VA pa Fi TOR perso- 

nagem dentro daquela reali- 
dade” comenta 
“Naturalmente, foi inevitá- 

velo julgamento que eu aca- 
bava fazendo das próprias at 
tudes dele” afirma. “Eu mes- 
mo me pegava falando: Está 
meio demais isso aqui, preci- 
sa? Precisa, é assim mesmo, 
Então foi um trabalho inter- 
no de questionamento de con- 
torto muito grande. 
Oator avália que o persona- 

gem não poderia estar mais 
longe dele, mas tentou en- 
tender suis motivações. "Eu 
me considero um privilegi- 
ado, cresci numa família de 
classe média”, diz. *O Luca 
tem até uma fala em que diz 
de onde veio, uma realidade 
muito distante da minha, da 
ual eu já tinha me aproxima- 
do em outros trabalhos, mas 
desta vez me aproximei com 
mais profundidade” 

As maldades de Luca contra 
us empregados, que acabam 
em situação análoga à escra- 

Thriller “Glória” é a primeira 
série portuguesa da Netflix 

Gluliana Miranda 

LISBOA Primeira sério original 
portuguesa na Netílix, “Gló- 
ria” estreou na plataforma de 
streaming na sexta (5). À pro- 

dução é um thriller de espio- 
nagem ambientado na Guer 
ra Fria, mas que adiciona mui- 
tos elementos da história de 
Portugala clássica disputa en- 
tre americanos e soviéticos. 
Atrama se passa na cidade- 

zinha de Glória do Ribatejo 
em 1968, quando a ditadura 
do Estado Novo, comandada 
por Antônio de Oliveira Sala- 
zar, já dava sinais de declínio. 
O protagonista da história é 

o engenheiro João Vidal (Mi- 
guel Nunes), filho de um alto 
dirigente do repime salazaris- 
ta. Apús combater na guerra 
colonial portuguesa em An- 
gola, o jovem acaba recruta- 
do pela KGB, o serviço secre- 
to da União Soviética. 

De volta à Portugal, vai tra- 
balhar em um centro de trans: 
missão de rádio operado pe- 
los EUA, É a partir de lá que 
se transmite propaganda ENCl- 

dental para países sob a cor 
tina ce ferro soviética. 
A Radio Retransmiss ão (Ra- 

ret) de fato existiu em Portu- 
gal na Guerra Fria, e até ho- 
je suas operações têm uma 
componente de mistério pa- 
ra muitos portugueses. 
Atramatambémaborda vá- 

rios elementos da realidade 
portuguesa da época, como 
o horror da guerra colonial, 
com 0 alistamento compulsó- 
niodemilhares de jovens, ea 
brutalidade da Pide, a policia 
política do regime de Salazar. 
A primeira temporada con- 

ta com dez episódios. 

Gloria 
Criador: Pedro Lopes. Com 
Miguel Nunes cana Eibeiro, 
Matt Bippy e Stephanie Vogt. 16 
ares. Disponivel na Hetfim 

vidão, além do envolvimen- 
tocam tráfico de seres huma- 
nos, ficavam no set. Mas isso 

não significa que os sentimen- 
tos ruins gerados por aquelas 
ações não transbordavam, 
“Mexeu muito comigo”, ad- 

mite o ator “Quando eu che- 
gava em casa, quem abria a 

Ele |[Luca, seu 

personagem no 
filme) tem o próprio 
discurso em relação 

a tudo que passou na 
vida, mas acho que 

também não deixa de 
ser o produto dessa 
ferida profunda que 
a gente tem que é 
desigualdade social 

Rodrigo Santoro 
atof 

porta pará mim erá uma cm 
ança de 2 anos, [idade da| mi: 
nha filha naquele momento, e 
não podia ser mais difícil, Ela 
vinha cheia de amor, falando: 
“Papai, papal: E eu falava O 
papai vai tomar um banho; Eu 
me sentia muito sujomesmo, 
fisicamente, Eu precisava...” 

Ele diz que era dificil conse- 
guir separar o profissional eo 
pessoal, “Tinha consciência, 
não estava perdido na reali- 
dade da personagem, mas h- 
ca um pouco impregnado por 
que estava passando o dia in- 
teiro ali no set) 
O fato de o personagem ser 

complexo não aliviava o pe: 
su das ações dele, Até porque 
o passado de Luca vai sen: 
do desvendado aos poucos, 
O ator, no entanto, diz que à 

ideia não era isentar Luca de 
suas responsabilidades, 
“Uma preocupação que eu 

tinha era encontrar a melhor 
forma de humanizar esse per 
sonapem”, afirma o ator, “Não 
redimir, manto pelo contrário. 
Acho que o Luca é um explo- 
rador, vive da exploração de 

trabalhadores nesse ferro-ye- 
lho, é plenamente conscien- 
te das coisas terriveis que faz 
e não pede desculpa” 

“Ele tem o seu próprio dis- 
curso em relação à tudo que 
passou na vida, mas acho que 
o Luca também não deixa de 
sero produto dessa ferida pro- 
funda que a pente tem que é 
desigualdade social”, avalia. 
“Ao mesmo tempo, é uma li- 
nha muito tênue, porque a 
gente não pode colocar ele 
como alguém que pode ser re- 
dimido das coisas que está fa- 
zendo. Então é um equilibrio 
bastante delicado” 
Santoro afirma que seu tra- 

balho teve muita parceria 
como diretor Alexandre Mo- 
PS e CONTI O DL Hega d eCcena 

Christian Malheiros, que in- 
terpreta Matheus, um dos ra- 
pazes aprisionados. “A gente 
tinha a cena escrita, mas ia 
sempre aberto, não para um 
improviso completamente 
solto, mas tinha um apetite 
muito claro por dicabnir a 
melhor forma de fazer cada 
cena. Os nossos guias eramo 
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realismo e à humanidade das 
duas personagens. 

Aliás, a relação em cena com 
Malheiros, conhecido dos assi- 
nantes da plataforma de stre- 
aming pela série “Simonia”, foi 
outro dos pontos delicados da 
experiência, É que os dois se 
deram muito bem, o que di- 
fcultava na hora de antago- 
nizar na frente das câmeras. 

“As vezes, o Christian vinha, 
apenteseabraçava, ele é mui- 
to generoso e muito carinho- 
so, 80 que a gente estava em 
lados opostos”, lembra San- 
toro. “Ele exala um carisma é 
algo muito bonito que ia con- 
tra [o sentimento que precisa- 
va mostrar) às vezes. Eu não 
olhava, eu precisava ficar no 
meu cao porque se mo eua 
acabar seduzido pelo que via” 

Christian concorda e diz que 
a relação entre os dois foi im- 
portante para o filme, *Omeu 
material de trabalho era mui- 
to o que o Rodrigo me dava”, 
ahrma. “Se ele me dava de in- 
tensidade, era o que voltava, o 
que eu devolvia também. En- 
tão eráum jopo muito vivo ali” 
O ator diz que as mudanças 

pelas quais o personagem de- 
ke passa no filme são tão su- 
tis que nem mesmo ele per 
cebe quando a chave do per 
sonagem virou, 
“Acho que ele não tem cons- 

clência disso, ele não tem esse 
lugar de “olha, não tem mais 
volta: Eu ácho que ele até o úl- 
tino momento está tentando 
realmente salvar 05 amigos”, 
afirma, “Ele está tentando re- 
almente fazer com que aque- 
la situação mude” 

“Só que ele está tentando 
Esso a partir da estratégia de- 
le, entende que não vaiser da 
forma que ele quer”, avalia. 
“Chega uma hora que ele acei- 
ta o jogo, mas àcho que 0 co- 
ração dele ainda está naque- 
la busca de tentar mudar de 
alguma forma aquilo e tentar 
sur desse desse mecanismo” 

Fato é que, apesar do tema 
densoe da demanda durante 
as provações, os atores acredi- 

tam estar diante de uma his- 
tória que precisava ser conta- 
da.“Fojumygrande aprendiza- 
do para mim, especialmente 
como ser humano”, diz San- 
toro. “Me colocou num lugar 
muito desconfortável” 

Isso não vale apenas para O 
elenco. “Acho que o especta- 
dor sai um pouco em dilema 
moral dessa história”, prevê o 
ator. “É algo pouco discutido 
e absolutamente necessário 
porque essaspessoas são colo- 
cadas numa situação terrivel” 
"Enquanto a gente está aqui 

conversando há qo milhões 
de pessoas no mundo intei- 
ro humilhadas e que sofrem 
uma série de privações, afir 
ma.*O filme talvez sensibilize 
para que você que se interesse 
a pesquisar sobre à assunto” 

+ Prisionelros 

Brasil 207 Dir: Alexandre Moratta 

Corr: Raodrpo Santoro Christian 

Malheiros e Bruno Rocha 9d min 

tá anos. Disponivel na Metftin 

Miguel Nunes e Joana Ribeiro contratenam em “Glória, série da Netflix auto Goulart Phocograçhy Divulgação hetHia 


