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Reunião do Comitê do Partido Comunista als 

China alça Xi ao status 
de Mao e abre ca Õ 

para novos mandatos 
O presidente, de 68 anos, é apontado como 

líder de uma “transformação histórica” do país 

Comitê Central 

do Partido Comu- 
nista chinês ele- 

vou o presidente 

XMiJinping ao panteão dos he- 

róis, ao lado de Mao Tsé-tung, 
fundador da República Popu- 
lar da China, e de Deng Xiao- 
ping,o pai das reformas econó- 

micas que tormaram pais a 

segunda maior economia do 

Es Incentivo ao emprego Ei 

planeta. Aos 68 anos, Xi ganha 

carta branca para governar e 
Leti ca minho aberto pa ra q LIO 

seumandato seja estendido in- 
definidamente. A “resolução 

histórica” é a terceira aprova- 
da pelo PC em seus 100 anos, 

Ela afirma que, sob o coman- 
do de Xi, a China teve “con- 
quistas € passou por uma 
transformação histórica”. 

Governo prorroga desoneração 
da folha de pagamento por 2 anos 

O presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação por dois 

anos da desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da 
economia que mais empregam. A desoneração reduz os encar- 
gos trabalhistas pagos pelas empresas. A Comissão de Constitui- 
ção e Justiça da Câmara também analisa projeto de desoneração. 

Notas e Informações 3 

Bolsonaro 
em casa 

No PL, vai paraonde sempre 
esteve. No Centrão, no bai- 

xo clero, na política miúda, 

O Brasil real 
continua travado 

Eliane Cantanhêde 111 
O freio de arrumação 
no orçamento secreto 

Elena Landau 84 

Função social da 
Petrobras é gerar lucros 

Eliminatórias Ai 

Brasil vence a 

Colômbia e garante 
vaga na Copa 
com antecedência 

a) 

Único gol do jogo, em Itaque- 
ra, foi marcado por Paquetá. 

Mundial será disputado em 
novembro de 2022, no Catar. 
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Xireescreve o passado 
Edulcorar as atrocidades 

de Mao ajuda Xi a consoli- 

dar sua própria ditadura. 

Chris Buckley w pos Al 

Sinais de quem pretende 
se eternizar no cargo 

Conferência do Clima AS 

Acordo sobre 
regras do mercado 
de carbono está 
perto de ser fechado 
Entendimentos envolvem o 

Brasil. Mudança de posição 
do Paisestáligadaa pressões 
feitas pelo setor privado. 
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Aeronáutica revê 
de forma unilateral 
contrato com 

a Embraer 
Negócio previa aquisição de 
28 aeronaves KC-390 Mille- 
nium por R$14 bi. FAB redu- 

ziu compra para 15 aviões. 
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Disputa em SP: Bolsonaro sas 
pode estar com o vice de EEE a »* 
Doria; Moro, com o MBL 

Ta E: + 1 

por Eee SaTiÊs 

as voltas que a política dá, Jair Bolsonaro, 
ora, vejam só, poderá ter de apoiar o candida- 

to de João Doria ao governo de São Paulo em 
2022. Apesar de ter pedido a Valdemar Costa 

Neto o controle do PL paulista, o presidente foi infor- 
mado de que seu novo partido está praticamente 

acertado com Rodrigo Garcia, vice do “calça aperta- 
da” e nome do PSDB para o Bandeirantes. Resigna- 
do, Bolsonaro teria respondido: “O Garcia não é o 

Doria”. Ou seja, há possibilidade de jogo com o tuca- 
no, especialmente em um segundo turno. Porém, 

sem um candidato 100% bolsonarista, o presidente 

abrirá espaço no maior colégio eleitoral do Pais para 
Sérgio Moro, que negocia palanque com o MBL. 

o ARRANJO, O Podemos de Mo- 
ro apoiaria Arthur do Val, do 
MBL, a governador, em troca 

de ter o Patriota na aliança na- 
cional do ex-juiz da Lava Jato. 

e ARRANJO 2. À tendência é o 
MEBL voltar ao Patriota, mas 

não em bloco fechado, Kim Ka- 

taguiri, por exemplo, deve per- 
manecer no União Brasil. 

e FECHADOS. André do Prado, de- 

putado estadual do PL, éconsi- 
derado um obstáculo intrans- 
ponível para Bolsonaro tomar 
conta completamente do dire- 
tório paulista do partido, 

e À MAGIA BOLSONARISTA, “As- 
sim como Voldemort (perso- 
nagem da saga Harry Potter), 
Valdemar é um mestre da so- 

brevivência: manteve-se pode: 
roso após todas as crises e es- 
cândalos da política brasileira 
nas últimas décadas”, diz tre- 

choda newsletter de canal cria- 
do por Olavo de Carvalho. 

e MONSTRO... Em Otelo, Shakes- 

peare escreveu que o ciúme é 
um “monstro de olhos ver- 

des”. Para integrantes do No 
vo Cessaa fera quetem corroi- 
do o jovem partido, agora aba- 
lado pela lamentável briga, na 
quarta-feira 10 entreas verea- 
doras paulistanas Cris Montei- 
roe Janaina Lima na maior Cã- 
mara Municipal do Pais. 

& DE OLHOS... Conforme esse 
diagnóstico, a vontade de apa- 
recer e de colocar projetos pes- 
soais acima de interesses coleti- 

vos, sintomas típicos de quem 
se elege com discurso antipo- 
lítica, estã no cerne das muitas 

divisões internas do Novo, 

m.. VERDES. A boa noticia para o 
Novo é que hã uma unanimida- 
de: o pré-candidato a presiden- 
te Felipe d'Ávila é habilidoso e 
com perfil ideal para construir 
uma unidade. Desde que sua 
candidatura não sofra traições 
de integrantes do partido sedu- 
zidos pelo ex-juiz Moro, 

broadcast' 
agro 
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JE. AT E E di 
— Dri A | E, 

| | ” | ' — É la ú 

aco Or 

A t pasto SU 
Nu à 

Grande São Paulo 1138 
hurt hocalidadies 

atras Drocas COM, Br 

ati 

Ro, OA 

CBO (1) ie 

Valdemar Costa Neto, 
presidente do PL 

e LAMENTÁVEL. “Episódio abso- 
lutamente lamentável e que se- 
rá devidamente apurado e jul- 
gado pelas instâncias partidá- 
rias competentes”, disse 

Eduardo Ribeiro, presidente 
do Novo, sobre a briga, revela- 

da pelo blog da Coluna. 

e LAMENTÁVEL 2. Por falta de 
quórum, o diretório estadual 
do Cidadania de São Paulo 

adiou a definição sobre expul- 
sar ou não o deputado esta- 
dual Fernando Cury, do caso 
de assédio contra Isa Penna (P- 
SOL) na Assembleia paulista. 

COM MATHEUS LARA. 

AGENCIA 

AE, ESTADO 

PRONTO, FALEI! 

q é: | 

Paulo Hartung 
Ex-governador do Espirito Santo 

A perdo de Cristiano Lôbo é uma 
noticia triste. Com trojetóno bri- 
lhante no jornalismo político, ela 
cobriu às mais importantes acon- 

tecimentos dos últimos anos." 

ESTADÃO mf 
Disponivel para gr 

DOLUME DO ESTADÃO 

Soraya Thronicke 
Senadora (PSL-MS) 

Agora olvo de bolsonaristas, se- 
nodora publicou foto com a com- 

seto "Meu portido é o Brasil”, uso- 

do na córmponho de 2018. "Man- 

tenho convicções e bondeiras”, 

per] 
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Com a anunciada ida ao PL, Jair Bolsonaro vai 
oficialmente para onde sempre esteve. Sempre foi Centrão, 
sempre foi baixo clero, sempre foi parte da política miúda 

air Bolsonaro foi eleito presi- 
dente da República prometen- 
do uma nova política. Chegou 
a dizer que apoiaria uma refor- 
ma política que acabasse com 

areeleição. Não fez nada disso. Agora, 
dá mais um passo no abandono do fi- 
gurino de 2018, assumindo sua verda- 
deira identidade política. Segundo o 
anúncio oficial, Jair Bolsonaro vai se 
filiar no dia 22 de novembro ao PL, o 

partido de Valdemar Costa Neto, 
A escolha do PL, se confirmada, é 

muito significativa. Revela, em pri- 
meiro lugar, a incapacidade do bolso- 

narismo de criar uma legenda. Em no- 
vembro de 2019, Jair Bolsonaro desfi- 
liou-se do PSL, anunciando a inten- 

ção de criar uma tal Aliança pelo Bra- 
sil. No entanto, a nova legenda não 
saiu do papel. O presidente e seus 
apoiadores simplesmente não conse- 
guiram realizar uma tarefa que, mes- 
mo não sendo fácil, está longe de ser 
impossivel. Marina Silva, por exem- 
plo, conseguiu o registro da sua legen- 
da na Justiça Eleitoral. Jair Bolsonaro 
nem isso fez. O fracasso da Aliança 
pelo Brasil diz muito sobre a disfun- 
cionalidade do bolsonarismo para 

O Brasil real 
continua travado 

Na maior parte deste ano houve recuos 

mensais na produção industrial e nas 

vendas do comércio varejista 

Brasil próspero e otimis- 
ta do ministro da Econo- 
mia, Paulo Guedes, conti- 

nua muito diferente do 
país de milhões de outros 

brasileiros, onde o emprego é escasso, a 
indústria derrapae o varejista se defron- 
ta com um consumidor empobrecido, 
inseguro e acuado por uma inflação de- 
vastadora. 

Ovolume vendido no varejo do diaa 
dia diminuiu 1,325 em setembro, depois 
de haver encolhido 4,3% em agosto. 

Também em setembro a indústria pro- 
duziu 0,4% menos que no mêsanterior, 
acumulando quatro reduções consecu- 
tivas. Promoções de fim de ano, incluí- 

da a Black Friday, podem criar alguma 
animação nas próximas quatro ou cin- 
co semanas, Mas o quadro geral conti- 
nuará sombrio até o fim de 2022, segun- 

do as projeções correntes, com econo- 
mia estagnada, forte alta de preços e 
dinheiro cada vez mais caro. 

O balanço do terceiro trimestre será 
ruim, a julgar pelos números já conheci- 
dos da indústria e do varejo. Mostrará, 
no entanto, apenas o prosseguimento 
de uma recuperação insegura e precá- 
ria. Depois do primeiro choque da pan- 
demia, a retomada pareceu vigorosa, 
durante alguns meses, mas o impulso 
diminuiu sensivelmente a partir do co- 
meço de 2021. Em sete dos nove meses 
de janeiro à setembro houve recuo da 
produção industrial. No comércio vare- 
jista houve resultados negativos em cin- 
codos nove meses, na comparação com 
o periodo imediatamente anterior. 

Mais de 19 milhões caíram na extre- 

ma pobreza, no começo do ano, com a 
suspensão do auxilio emergencial, Esse 
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construir o que quer que seja. 
Incapaz de criar uma legenda para 

chamar de sua, Jair Bolsonaro precisa- 
va escolher um partido. A filiação par- 
tidária é requisito constitucional para 
concorrer a cargo político. Foi acinto- 
sa, no entanto, a escolha da legenda. 

Havendo tantos partidos no Pais -até 
muito mais do que seria razoável -, 
Jair Bolsonaro escolheu justamente o 
partido de Valdemar Costa Neto, uma 
das figuras centrais do mensalão. Ou 
seja, aquele que, nas eleições presi- 
denciais de 2018, diziasero candidato 
mais antipetista não tem agora a me- 
nor inibição de pedir abrigo partidá- 
rio a quem participou ativamente de 
um dos maiores escândalos do PT. 

Há muitas incoerências nessa his- 
tória, mas é preciso reconhecer uma 
coisa, À filiação de Jair Bolsonaro ao 
PL está perfeitamente alinhada com 
sua trajetória política. O slogan da 
campanha de 2018 — “meu partido é o 
Brasil” - nunca correspondeu aos fa- 
tos. Jair Bolsonaro é um dos políticos 
que mais se beneficiaram do atual sis- 
tema partidário, altamente fragmen- 
tado, com legendas sem identidade e 
sem programa político, estruturadas 
apartir do interesse de seus caciques. 
Em 1990, Jair Bolsonaro foi eleito de- 
putado federal pelo PDC. Depois, pas- 
sou pelo PPR (1993-1995), PPB (1995- 

2003), PTB (2003-2005), PFL (2005), 
PP (2005-2016), PSC (2016-2017) e 

PSL (2018-2019). 
Questionado sobre sua filiação ao 

partido de Valdemar Costa Neto, Jair 
Bolsonaro retrucou com sua lógica pe- 
culiar. “Vou conversar com PSOL e 
PCdoB*”, questionou em entrevista 

desastre social explica boa parte da re- 
dução das vendas nos primeiros meses 
de 2021. Nos meses seguintes, a dispara- 
da dos preços e o encarecimento do 
crédito, com a alta de juros, tornaram 
mais complicada a situação, já muito 
precária, da maior parte das famílias. 

Durante todo o tempo, a persistên- 
cia do desemprego elevado e das más 
condições de trabalho assombraram os 
brasileiros. O ministro da Economia 
costuma alardear melhoras do empre- 
go formal, mas os dados, mesmo quan- 
do verdadeiros, são pouco significati- 
vos quando confrontados com. os cená- 
rios mais amplos mostrados pelo IBGE. 
Além disso, é dificil confiar na fonte do 
ministro, o Cadastro Geral de Emprega- 
dos e Desempregados (Caged). Um 
ajuste recêm-divulgado diminuiu qua- 
se pela metade os números de 2020, 
anunciados sempre triunfalmente pela 
equipe econômica. 

Novarejo do dia a dia, formado pela 
maior parte das atividades comerciais, 
as vendas de setembro, além de 1,3% 

menores que as de agosto, foram 5,5% 
inferiores às de um ano antes. O varejo 
ampliado, formado com inclusão das lo- 
jas de veículos, motos, partes e peças e 
também de material de construção, ven- 
deu 1,1% menos que no mês anterior e 
4,2% menos que em setembro de 2020. 

O quadro parece muito melhor quan- 
do se comparam periodos longos. No 
ano, o comércio do dia a dia vendeu 

SERGIO MALGUEIRO MORETR A 

ao Jornal Cidade Online. Aos críticos 
de sua nova escolha partidária, Jair 
Bolsonaro poderia simplesmente ter 
mencionado sua história, Quem este- 
ve por mais de uma década no PP de 
Paulo Maluf - foi o partido no qual Jair 
Bolsonaro ficou por mais tempo - não 
tem motivos para nutrir inquietações 
de consciência em razão de uma filia- 
ção ao PL de Valdemar Costa Neto. 

“om a anunciada ida ao PL, Jair 

Bolsonaro vai oficialmente para onde 
sempre esteve. Sempre foi Centrão, 
sempre foi baixo clero, sempre foi par- 
te da política miúda. Poucas cenas re- 
presentam tão fielmente a real estatu- 
ra política de Jair Bolsonaro como sua 
entrada na Câmara dos Deputados, 
para a sessão solene de posse no dia 
1.º de janeiro de 2019, cumprimentan- 
do sua turma no Congresso. Não ha- 
viacompostura presidencial. Tudo re- 
metia à ideia de camarilha, 

Ag aceitar o presidente da Repúbli- 
caem seus quadros, o PL revela tam- 
bém como o Centrão se sente confor- 
tável com o governo de Jair Bolsona- 
ro. Suas chances de reeleição não são 
animadoras, mas isso não é problema 
para legendas como o PL — hábeis não 
apenas em aderir ao vencedor das elei- 
ções, mas em pular do barco antes do 
naufrágio. Aqui, a razão é outra. Com 
sua inesgotável capacidade de criar 
atritos e problemas, aliada à falta de 
rumo, Jair Bolsonaro oferece ao Cen- 

trão o cenário dos sonhos: um gover- 
no fraco, com o qual se pode barga- 
nhar ininterruptamente, com ganhos 
cada vez mais altos. Por que não irão 
aproveitar o folguedo até o último 
momentos 

3,99% mais que entre janeiro e setembro 
de 2020. No caso do varejo ampliado, o 
confronto aponta um aumento de 8%. 
Mas a base de comparação é muito bai- 
xa e por isso a recuperação parece mais 
vigorosa. 

A percepção se torna mais precisa 
quando se tomam como referência pe- 
riodos anteriores à pandemia, Em se- 
tembro, as vendas do varejo restrito fo- 
ram 0,4% menores que as de fevereiro 
de 2020, último mês antes do grande 
choque. As do varejo ampliado foram 
1,7% inferiores às daquele mês. No caso 

da produção industrial, a comparação 
mostra um volume 3,2% abaixo do pata- 
mar de fevereiro do ano passado. 

Mas o Brasil já ia mal no primeiro 
bimestre de 2020, antes dos estragos 
causados pela covid-19. A economia 
mal havia começado a se recobrar da 
recessão de 2015-2016. Em 2019, inicio 

do periodo Bolsonaro, o crescimento 
foi menor que em 2018. O Brasil já esta- 
valonge dos picos de atividade alcança- 
dos antes daquela crise e assim conti- 
nua. No trimestre múvel terminado em 
setembro a indústria produziu 19,4% 
menos que em maio de 2011 € 0 varejo 
continuou abaixo do patamar de outu- 
bro de 2014. 

Pelo menos os parlamentares do 
Centão podem manter algum otimis- 
mo em relação aos próximos 19 OU 12 
meses. O presidente continuará preci- 
sando de seu custoso apoio.e 
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E quase fim do ano: onde 
estão Os Nossos jovens? 

Simon Schwartzman 

ste deveria ser o 
ano em que as €s- 

colas concluiriam 
os preparativos pa- 
ra dar início, em 

2022, ao novo ensino médio. 

É, também, o segundo ano da 
pandemia, em que elas fica- 
ram fechadas ou oferecendo 
ensino à distância de qualida- 
de e eficácia desconhecidas. 

Muitos jovens abandonaram 
Os cursos e muitos mais fica- 

ram, mas aprenderam pouco 
ounada. Os candidatos ao Exa- 

me Nacional do Ensino Médio 
(Enem), que em 2016 eram 
mais de 8 milhões, cairam pa- 
raa metade em 2021. Este nú- 

mero já vinha caindo, com a 
percepção crescente de que o 

roteiro tradicional do ensino 
médio único aos cursos uni- 

versitários tradicionais, que já 
era inacessível para a maioria 
da população, se tornou mais 
dificil ainda. 

A lei do novo ensino médio 
foi uma tentativa de tornar o 

ensino médio mais significati- 
vo, abrindo a possibilidade de 
diferentes itinerários formati- 
vos e criando uma ampla ofer- 
ta de ensino técnico-profissio- 
nal para os que buscassem 
uma qualificação mais prática 
e mais acessivel. Agora, além 

deter de introduzir onovo cur- 
riculo as escolas terão de lidar 

com milhões de estudantes 
que ficaram fora da escola ou 
aprenderam ainda menos do 
que antes. O que farão? Como 
estãose preparando para recu- 
perar os anos perdidos? Como 
será, na prática, estenovo ensi- 
no médio tão anunciado? 

O Ministério da Educação 
deveria estar liderando esta 
transição, mas, de onde me- 

nos se espera, daí é que não 
vem nada, mesmo. Às secreta- 
rias estaduais têm tomado a 
iniciativa, preparando os cur- 
riculos para os diferentes iti- 
nerários e organizando a ofer- 
ta de ensino técnico-profissio- 
nal. Algumas já publicaram 
suas conclusões, que, embora 
diferentes entre si, parecem 

ter algumas coisas em co- 
mum. Todas supõem que o re- 
gime de 3mil horas, ou g horas 
diárias, estará implantado, e 

várias anunciam que darão 
prioridade às escolas de tem- 
po integral, de 8 horas, Todas 
anunciam novos conteúdos e 

atividades como projeto devi- 
da, empreendedorismo, sus- 
tentabilidade, vida futura, cul- 
tura digital. Nada contra, des- 
de que não seja à custa da ini- 
ciação apropriada nas discipli- 

A lei do novo ensino 

médio desorganizou 
um sistema que estava 
ruim, mas não se sabe 

ainda se isso resultará 

num outro melhor 

nas acadêmicas centrais para 
os diferentes itinerários. Para 
esses itinerários, nenhuma 

consegue se desvencilhar da 
estranha classificação das 
áreas de conhecimento inven- 
tada pelo MEC e avançar em 
opções focadas nos temas de 
tecnologia e engenharia, pro- 
fissões sociais, ciências da vi- 
da e humanidades, como no 

resto do mundo. E, para o ensi- 
no técnico, alguns Estados 
planejam dar prioridade a al- 
gumas áreas - eletrotécnica, 

agronegócio, administração, 
etc. - e abrir espaço tanto pa- 
ra cursos técnicos mais lon- 
gos quanto curtos, na antiga 
modalidade de Formação Ini- 
cial Continuada (FIC); mas 
poucos dizem como vão fazer 
isso, 

Na pressa, é compreensível 
que os curriculos sejam trata- 
dos com prioridade, mas cha- 
ma a atenção a ausência de in- 
formações sobre como as re- 
des pretendem lidar com a 
enorme diversificação de seus 
estudantes, como esperam 
preparar seus professores pa- 
ra lidar com o novo formato e 
como vão tentar compensar O 
impacto da epidemia na for- 
mação dos estudantes que 
vão receber. Fala-se muito em 
educação profissional integra- 
da e estudo em tempo inte- 
gral, mas não se considera que 
20% dos alunos de ensino mé- 
dio regular nas redes públicas 
estudam ânoite, que um terço 
tenha 18 anos ou mais (dados 
do Censo Escolar) e que 30% 

trabalham (dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Do- 
micilio Continua). Sem falar 
nos cerca de1,2 milhão que es- 
tão hoje matriculados nos cur- 
sos médios de Educação de Jo- 
vense Adultos (EJA), reconhe- 
cidamente precários. Estes es- 
tudantes mais velhos, que es- 
tudam à noite, trabalham e es- 

tão nos cursos de EJA deve- 
riam ser os principais benefi- 
ciários de cursos técnicos 
mais práticos, em tempo par- 
cial e com uso apropriado de 
tecnologias de ensino hibri- 
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das, em carreiras com boas 
perspectivas de emprego 
mais imediato, e não me pare- 
ve que estejam sendo devida- 
mente considerados. 

Organizar itinerários de 
formação é menos uma ques- 
tão de curriculo do que da exis- 
tência de professores que te- 
nham uma concepção clara da 
formação que se deseja pro- 
porcionar e possam liderar es- 
te trabalho. Nossos professo- 
res, no melhor dos casos, po- 
dem ensinar bem as respecti- 
vas matérias, mas seria preci- 

so um trabalho intenso é coor- 

denado de identificação e ca- 
pacitação de coordenadores 
de área com esta visão mais 
ampla, Para o ensino técnico, 
é preciso professores com um 
perfil muito diferente dos que 
se formam pelas licenciaturas 
tradicionais, que possam com- 
binar experiência de trabalho 
com capacidade de ensino, as- 
sim como de convênios de 
cooperação entre as redes es- 
colares e instituições especia- 
lizadas, com destaque para as 
dos sistemas nacionais de 
aprendizagem. 

É bom que cada Estado es- 
teja buscando seu caminho, 
mas, sema âncora de um siste- 

ma adequado de avaliação e 
certificação de competências, 
que substitua o atual Enem, 
cada um continuará atirando 

para um lado, sem saber bem 
os alvos que devem mirar. À 
lei do novo ensino médio de- 
sorganizou um sistema que es- 
tava ruim, mas ainda não se 
sabe se isso resultará num ou- 

tro melhor. e 

SOCIÓLOGO, É MEMBRO DA ACADEMIA 
ERASILEIRA DE CIÊNCIAS 

Sergio Moro 
O discurso de filiação de Sergio 
Moro ao Podemos não foi ape- 
nasdefiliação, foigritanteotom 
eleitoral de sua fala. Inúmeros as- 
suntos foram abordados, entre 

eles o combate à corrupção e ao 
aumento da inflação e da taxa de 
juros, a relevância da preserva- 
cãodomeioambiente caimpor- 
tância dos profissionais da sat- 
de durante a pandemia, Decer- 
to, Moro representa a maior es- 
perançade todos os simpatizan- 
tes da chamada “terceira via”, 
ouseja orepudiototalaos extre- 
mossimbolizados por Lula e Bol- 
sonaro. Mas, caso oficialize sua 

candidatura, diversas serão as di- 
ficuldades enfrentadas pelo ex- 
ministro, desde o tamanho do 
partido escolhido para sua filia- 
ção até as duras criticas que so- 
freu, sofre e sofrerá, em especial 

por ser a figura central da Lava 
Jato. De todo modo, é fato que 
Moro representa, hoje, uma luz 
nofim do longo e dúbio túnel da 

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

terceira via. 

Caio Augusto Gusman Garcia 

calodugustospegmail, com 

Jaú 

Não é opção 
Moro se filiou ao Podemos e não 
é opção, lamentavelmente. Foi 
juvenil ao aderir ao Ministério 
de mais um péssimo presidente 
da República. Saiu de forma ver- 
gonhosa do governo, diante do 
comportamento ilibado que es- 
perávamos de um ex-juiz. Sua 
atuação na Lava Jato foi impar e 
passou o Brasil à limpo. Tudo o 
que se passou após nos envergo- 
nha, comaoperação sendo prati- 
camente anulada e Lula, liberto, 

apesar de suas ações nefastas, € 
ainda lhe deram condições de 
sercandidato, paravergonhana- 
cional, Nosso pais rasteja no es- 
gotodiante das mazelas a que so- 
mos submetidos por incompe- 
tentes políticos. Reformas já. 
Mas me esqueci:não temos lide- 
rança capaz de fazê-las. 

Edmar Augusto Monteiro 

camontetrocadohormail com 

São Paulo 

Um estonteante tapa na cara do 
bom senso oapoio, manifestado 

em nota, do Partido dos Traba- 

lhadores (PT) à pantomima exi- 
bida pelo resultado das eleições 
presidenciais recentemente 
ocorridas na Nicarágua de Da- 
niclOrtega, no poder há quase 15 
anos, prestes a inaugurar seu 
quintomandato e, óbvio, vence- 
dordoreferido pleito, pela quar- 
ta vez consecutiva = desta vez 

num “embate” em que seus con- 
correntes estavam presos sob 

acusação de “traição à pátria” pe- 
la justiça de cabresto daquele 
país. Mais carregado de perplexi- 
dade, porém, é o fato de que, em 
sua mensagem de aliado, o PT 
afirma explicitamente que con- 
ta com os sandinistas nicara- 

guenses para consolidar uma de- 
mocracia depazna América Lati- 
na, que possa servir de exemplo 
paraomundo. Acomunidade de- 
mocrática internacional, no en- 
tanto, repudiou o processo, ten- 

doa União Europeia apontado o 
caráter falso daquelas eleições 
antes mesmo de sua realização. 
É mais um movimento que des- 
cerra a máscara que envolve a 
verdadeira face de um partido 
que demonstra, denovo, sua de- 

sonestidade de propósitos e não 
merece, portanto, a confiança 
do povo brasileiro. 

Paulo Roberto Gotaç 

prectaciihormail com, 

Rio de Janeiro 

Opositores presos 
Avitóriade Daniel Ortega, na Ni- 
carágua, foi prontamente reco- 
nhecida como legitima por Cu- 
ba, Venezuela e pelo PT por cau- 
sa do seu histórico papel como 
lider da Frente Sandinista de Li- 
bertação Nacional (FSLN), que, 
emigço, derrubou a ditadura de 
Anastasio Somoza, Daniel Orte- 
gafoi eleito presidente democra- 
ticamente em 1985 e, depois, foi 
derrotado nas eleições de 1990. 
Disputou sem sucesso as elei- 
ções de 1996 e de 2001, antes de 

voltar ao poder coma vitóriaem 
2006 e, em seguida, ser reeleito 

presidente em 2011. Entretanto, 
o fim da limitação de dois man- 
datos consecutivos permitiu 
uma nova reeleição em 2016. 
Agora, em 2021,0 ditador garan- 
tiuum novo mandatoapósa pri- 
são dos principais candidatosde 
oposição antes da realização do 
pleito. Tãocedonãohaveráalter- 
nância de poder, como ocorre 
nas democracias, 

Luiz Roberto da Costa dr. 

Ircoscajriuolcom,br 

Campinas 

Aplausos 
Quer dizer que o PT aplaude e 
publica nota saudando a eleição 
nicaraguense realizada no dia 7 
de novembro como uma grande 
manifestação popular e demo- 
crática? A tomada do poder, di- 
go, a eleição na Nicarágua do di- 
tador Daniel Ortega- que tirani- 
za OS nicaraguenses desde 2007 
— será duradoura como na Cuba 
de Fidel, que Lulae o PT sempre 
elogiaram como democrática? 

Tania Tavares 

taniatmafihotmail.com 

são Paulo 
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CONSULTE 
CONDIÇÕES GOM.BRIDFERTAS 

Imagens meramente ilustrativas. 1. Tiggo 34 versão Pro, cor sófidia, anofmodeio S1/2022, Preço promocional de Lançamento a partir de AS VO7-00,00 à vista, 1.0, Taxa 0% = Entrada de Bio (RS 25.200 00) 0 saldo em 12 parcelas evemsals de R$ 2,/044,23, com simulação de taxa de (Ph am. 
[Rá tbem 00 e saldo em 12 parcelas mensaés de R$ 2523.25, com simulação de tava de És sm. nl aa farta de Cadastro de AS 2.300,00 fnciusa na parcela), valor total financiado de AS 155.071,10 (Banco Financeõra Álta 578), & Tiggo 71.5 TAS, anoimodeia MG /S02A por R$ 148.586), 10 
(Banca Ainanênira Ala S/A). 4. Tiggo 8 TKS, anoímadelo 2021/2022, por RE 147 440,00 à vista, Valor válido para cores metalizadas e perolizadas. 4.1. Tama DS = Emirada de SMS (RS 158,992,00) e saldo em 12 parcelas mensais de AS 3.583,95, tom simulação de tosa de am. eba Tania 

sequimirs condições, camulativamente: 1º) Serio acefos na trocá no valor da Tabela Fape 05 veiculos que estiverem com seu documento úmico de transterência = DAT = no meme da comprador do seiouio km cu em nome de parenfes de 1º grau fpais, filhos e cônjuge), desde que comprovado 
furto tou avarias. 4 Enquadramento do veicodo nãs condições acima por laudo de vistoria coulelar pericial, com aprovação do veículo, sem restrição, em empresa de vistoria indicada pela Concessionária 021 Motors. 8º Che resera em perfeitas condições de uso, Manual dó Proprietário 
ná troca dos enodelos em estoque da comcessornária. Consulte à tabela dos modelos elegiveis em aearedo imútors com beiofertas. 6. EPUA 2027 total grátis. 7, Documentação grátis. Consultt condições mes combessionárias auiorizadas. Condição exclusiva pára à Rede de Conoessionirias CADA 
mensais de AS 1.287,76 sié 05 meses é mais 1 prestação residual de até RE S2156,00 [80% do valor do bem. Tarita de Cadastro de RS 2300/00 e custo de Registro de Contrato à depender do Estado. Exemplo: preço sagerido = Tiago 3X Pro, 21/22, entrada de R$ 53.555,00 [B0%c), valor 

financiamento. 8.2 Tigos GX 1.5 TKS, anofmodedo DIM MS? por R$ 13508000 à vista. fahor válido para cores metalizados é perólizadas da financiado com à Financeira Alia nas seguintes condições: entrada minina de R$ 67.895 /00 (50%), parcetas mensais de AS 1.576,71 alé 95 meses é 
financiado de R$ 07.005,00 + AS 2.000,00 de Tarifa) é saldo residual de AS 54.906,00 (dO do valor do bem. D valor das 35 parcelas será de RE TOZOS 00 a 0/2243 = RE 1.576/M. Primeira prestação fa com vencimento para 90 dias do dechamento do Fmanciamento. 8.) Tiggo 7 1.5 TKS, 
RE 59.596,00 (90% do valor do Bens. Tarifa de Cadastro de R$ 2.200,00 e cissto de Registro de Contrato à depender do Estado. Exemplo: preço sugerido — Tiggo 7 1.5 TES, 21/22, entrada de R$ 74.495,00 (50%, valor financiado fotal de RS 196.100,36 Jualor financiado de AS 74.405,00 
RE 187.000,00 & vista, falor válnio para cores metalizadas e perofizadas ou financiado com a Financeira AMA nas seguintes condições: entrada múmia de R$ D8.005.00 (SO). parcelas mensais de R$ 2.257,08 aló meses & mais | prestação residual de abé R$ TOS DO [aors do valor do bem). 
n& 75.406,00 (40% do valor do beem). O valor das 35 parcelas será de R$ 101.205,00 a 002220 = R$ 2.257,86. Primeira prestação lisa com vencimento para SO dias do fecieenento do financiamento. Condições de Tinanciamentos sujeitas à análica e aprovação de crédito, bam como damaia 
Aagochery jNasociação dos Concessionários CADA Chery), com aseisdbncia a vidros, aestelância 24 horas e carro reserva, válido para os modeloe Tiggo 2, Tiggo SK, Tiggo 7, TiggoB, Árrizo 5. hrrizo & e Tiggo 3K setomálsco ou mamual, bulas 25 cores disponivesa, O km, ampimadaro 20 2020FPorA. 

da apólice por meto de endosso, segundo as condições tarifárias vigentes ma data do calculo Às diaposições aqui referidas são vma breve descrição do produba As coberturas dos prodoios, seriçõe à emelushes astão aspecdicadas mas respecthas clasulas contrabaais, Processo SUGER 

sequro 0 PiSiPasep com aliquota de 0,65% (zero virgula sessenta e cinco por canboi pa Godins com aliquota de-9% iguatro por cento). Consulta condições de cobertura na concessionária, Todos com perfil único em todo o Bras, excato para o Estado do fio de Janeiro, que possui as condições 

5, furizo 6, Thggo SE, Tiago 7a Tiggo 8 = Preço calculado no Stsdema da Aa (já com o desconto comercial + desconto de ASSON00 rotativo so búmias a ser cobrado da Concessionária). Condições de financiamento sujeitas a análice E aprovação de coódico o demets condições do profiio vigentes 

itens e versõos nas concessionárias autorizadas. &s condições podem ser alteradas a qualquer momento, som prévio aviso, em função de mudanças do mercado. &s promoções constanies desie anúncio não são curmelativas entro sd nem com manhisma ouéra promoção que vigr a sor 
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e 06% qu Tanita de Cadastro de AS PNI (M) (inciesa mea parcelaf, valor total financiado de R$ VIngas RA (danço Financesa Mila S/A). 2, Thggo 54 15 TES, anoimodelo HOR izoes, por R$ 135,000,05 à vista. Valor válido para cores metalizadas e peroligadas. 2.1, Taua 0 = Entrada de Bia 
à vista. Valor milido para cores metalizados e perolizadas. 2.1, Taxa (84 = Entrada de 80% (RS VU VAR e saldo em 12 parcelas messals de R5 2.745,66, com emulação de taxa de Má a, mn 0% pa, Tanita de Cadastro de R$ 230000 [inclusa na parcela), vabor total finançõado dir R$ 154.139,55 
do Cadastro de R$ 2 300,/H) jinclusa na parcelal, vator dotal financiado de R$ Siri 386,45 (Banco Finanônica Alia 5/Ap 5. Campanha Tabela Fipe válida para os modedos; À) kra CADA Chery pronta-entrega não é válida para veículos de listatencomenda, PELO ou venda diretaj, se reunirem as 
o parentesco por meio de documentação céical. &) Garantia de fábrica ativa. 2) Argistra de revisões realizadas dentro do prazo estipulado pela fabricante, Veículos de anofmadelo 2017 a H040, com quilometragem lirsetada a 12000 km por ann, sem registro de sinistro, queixa de rosbo e 
E certificado de garanta devidamente preencêndo com as revisões realizadas dendro do priro determinado pela fabricane nos lnmos do Aameial do Proprietário. 6º) O veioulo dime estar era perfeitos condições de uso, sem necessidade de reparó é troca de peças. Campanha válida somente 

Chery Di Motors E. Ciente dir CADA Chery: A.) Trggo 4X versão Pro, cor sólida, anoimodelo DIZ P0G2. Preço prombeional de lançamento à partir de R$ 70758000 à vista, ou fimanciado com a Fimâmceira Alla nás seguindes condições entrada minima de R$ 53.495,00 (BS), parcelas 

financiado total de R$ 142. 200,96 (valor finantiado de R$ 50.045,00 + AS 2.300,00 de Taria) e caldo rissidial de RS 43 19,00 [Se do vador do bem. D valor das 45 parcelas será de AE 50.205,00» 002252 = R$ 1.287,70. Primeira prestação fa com vencimento para 90 dias do fechanento da 
mais À prestação residmal de dé AE 54.900,00 [dito do valor do bem). Tarifa de Cadasiro de R$ 2.300,00 e custo de Aogisira de Contrato à depender do Estado. Exemplo: preço sogerido = Tiggo 5X 1.5 THE, F1/22, entrada de AS 67:095,00 [5iMs), valor financiado total de AG 179.152,50 jualor 
anoimôdeto 2021/2022, por ES 140.000,00 à vista. Valor válido pará cores metalizados é perolizados ou financiado com a Financeira Ala nas seguintes condições: entrada minima de AS 74.405,00 (500%), parcelas mensais de R$ 1.722,51 abé 25 meses e mais À prestação residual de abé 
+ AS 2900/00 de Tarifa) e saldo residual de RE 59.596,00 pal do valor do bem). O valor das 25 paréolas será de AS 76.705,00 x 02283 = R$ 1.722,51. Primeira prestação fica com vencimento para SH) dias do fechamento do Tinanciamento. 8.4. Tiago À TXS, ampirimdelo 2OFA 2022, por 
Tarifa de Cadastro de R$ 2.000,00 a custo de Registro de Contrato a depender do Estado. Exemplo: preço sugerido — Tiggo & TES, 21/22, emirada de RS 58.905,00 [50%%), valor financiado total de RS 250.475,96 [valor financiado de AS 58.005,00 + R$ 2.000,00 de Tarifa) à eabdo residival de 
condições do produto vigenies na data da contratação. O custo efetivo intal, as taxas & 05 encargos podem variar em hunção da entrada e do prezo, Condição exclusiva para a Rede de Concessionárias CADA Chery DX] Motora. & Seguro completo CADA Chery, com prêmio da seguro pago pela 
Dsaguro será garanto pela Alta Seguradora, & bado O processo deverá ser resiizado pelo corredor de seguros indicado pela concessionária. Será obsarrada a classe de búnua a que o segurado fee direito. Quelquer altaração desejada pelo segurado Demanda será processada apús a emiscõo 
15414. 100M46/2004-B1. A aceltação do seguro estará sujesta à análica do risco O ragistro desde Plano na SLBEP não implica, por parte da Autarquia, incesílvo ca recomendação & sua comercialização. O segurado está chemte, comionme Leal nº (2741/2072, de que incide sobre 04 prémios de 
abaixo: para os vaicalos comercializados no Estado do io da Jamedro, hevará um desconto na tanta oferecida pela Alfa composto pala soma de um desconto comancial perescido do valor do bônus pago pelas Concesstonárias, hesim 06 preços para 08 clientes sarõo Tiggo 2. Tappo 3X, Mrrizo 
na data da contratação, Essas condições não são válidas para venda direta, troca de veiculos usados de êroãa, fánia, locadoras, lilica e seguradoras e veleolos recuperados de seguradoros. Condição swcusma para à find de Concessionárias 021 Motors. Congsfto demais modelos, coros, 
velculada no mesmo peido. À CADA Chery está em comormidade com o Programa de Gomtrode de Poluição do Ár por Vefeulos Automolores = PROGONVE. Promoções válidas até 17/01/2021 ou enquanto derarem os estoques, Mais informações: wear dê motors .combriofartas, 
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Orçamento secreto, verdades reveladas 

Fernando Gabeira 

rçamento secre- 
to, implosão do te- 
tode gastos, som- 
brias manobras 

parlamentares, 
tudo isso anima o noticiário da 
semana, mas, ao mesmo tempo, 
nos dá uma sensação de imobili- 
dade, como se o Brasil não an- 

dasse para a frente, 
Tanto o orçamento secreto 

como aimplosão do teto de gas- 
tos são uma espécie de retrato 
do Pais, se o avaliamos pelas len- 

tes dos seus principais intérpre- 
tes. A voracidade das elites do- 
minantes em distribuir entre si 

os recursos públicos, em trans- 
formá-los em seu patrimônio, 
não é novidade de um ponto de 
vista histórico. É espantoso, no 
entanto, que em pleno século 21 
a denúncia da existência de um 
orçamento secreto, feita aqui, 

no jornal Estado, tenha demora- 
dotantotempo para se transfor- 
mar num escândalo, ainda que 
num tímido escândalo. 

É evidente, para todos nós, 

que os gastos públicos têm de 
ser feitos com transparência. 
Há algumas exceções que di- 
zem respeito à segurança nacio- 
nal. Nenhuma delas tem cone- 
xão com as verbas distribuidas 

aos deputados. Também está 
previsto em lei que as verbas des- 
tinadas às emendas parlamenta- 
res devam ser distribuídas de 

forma impessoal, entre todos, 
sem discriminação. 

TEMA DO DIA 

Golden 

O que está acontecendo em 
Brasilia rompe com dois princi- 
pios: o da transparência e o da 
impessoalidade. 

Esta excrescência é fruto do 
enlace entre Bolsonaro e o Cen- 
trão. Bolsonaro não quer impea- 
chment? Tudo bem. Quer apro- 
var alguns projetos para se reele- 
ger? Tudo certo, desde que role 
dinheiro para que os deputados 
também sobrevivam na batalha 
eleitoral. 

A Câmara tem certa atração 
por presidentes distributivistas. 
Eduardo Cunha foi o mais famo- 
so deles, Ele articulava projetos 
de interesse de empresas e con- 
seguia manter lubrificada sua ba- 
sede apoio. Arthur Lira trabalha 
com o Orçamento, mas segue O 
mesmo caminho de contemplar 
os seus apoiadores, só que, apa- 
rentemente, apenas com o di- 
nheiro público. 

O orçamento secreto tor- 
nou-se um escândalo por causa 
da PEC dos Precatórios. Cerca 
de R$ 900 milhões em emendas 

foram distribuidos para que o 
govemo,no primeiro tumo, con- 
seguisse os magros 312 votos. 

Ointeressante é que toda es- 
ta manobra não se esgota aí, na 
simples votação. Sob pretexto 
de ajudar os pobres com o cha- 
mado Aupálio Brasil, vão liberar 

para novas emendas cerca de 
R$ 20 bilhões. 

Certamente, vão detonar a 

economia, aumentando o dólar, 

GUSTAVO NERMECHK 

BS Multi 
a 

» 

Bolsonaro, que tem o 
espírito do Centrão, 
rompeu com todas 
as mediações. As 

alavancas do controle 
estão diretamente nas 
mãos do fisiologismo 

a gasolina, a inflação. Mas o que 
importa é abrir uma chance pa- 
ra Bolsonaro se reeleger com o 
Auxílio Brasil e gastar os R$ 20 
bilhões a mais, viabilizando a 
própria campanha. Um escânda- 
lo dentro do escândalo. 

E, como são muito espertos, 

quando o Supremo Tribunal Fe- 
deral (STF) pede transparên- 
cia, eles fingem que hã uma cri- 
se entre Poderes e lançam o te- 
ma na midia na esperança de 
que a crise de dependência de 
alguns jornalistas os ajude a lan- 
car uma cortina de fumaça em 
toda a manobra, 

Comentários de leitores no 
portal e nas redes sociais 

e“Euquero! Bora?! Parabéns e palmas para 
o senhor!” 

MARIA CUSTÓDIO 

s“Ele éum verdadeiro exemplo a ser segui- 
do!” 

IVAN CUNHA 

“O Novak Djokovic jogaria uma partida 

O enlace de Bolsonaro com o 
Centrão jogou o Congresso para 
trás. Na verdade, o próprio presi- 
dente tem o espirito do Centrão 
e, sob o disfarce de uma “nova 
política”, acabou por romper 
com todas as mediações. As ala- 
vancas do controle estão direta- 
mente nas mãos do fisiologismo. 

E tudo parece se agravar 
mais na medida em que se apro- 
ximam as eleições. Bolsonaro 
anuncia que vai entrar no PL, 
partido de Valdemar Costa Ne- 
to, um dos políticos mais expe- 
rentes nesta voracidade em se 
relacionar com o govemo. 

Costa Neto foi preso e conde- 
nado no processo do mensalão. 
Lembro-me dos depoimentos 
prestados na Câmara por sua 
ex-mulher Maria Christina Cal- 
deira. Segundo ela, Costa Neto, 

emcertas noites, jogava no cassi- 
no o equivalente a US$ 300 mil. 

Fiquei perplexo com a quan- 
tia, na época. Hoje, ao vê-lo 
atrair para o seu partido o pró- 
prio presidente da República, 
posso imaginar o que vai aconte- 
cer e O que aconteceria numa 
eventual vitória de Bolsonaro e 
Costa Neto, Digo eventual vito- 
ria dos dois porque Costa Neto 
vai ser decisivo na campanha e 
nógovermo, e certamente val es- 
tar ao lado de Bolsonaro em ca- 
sode reeleição. Em caso de der- 
rota, Costa Neto sabe para onde 
correr e vai buscar o rumo do 
governo vitorioso, não importa 

qual seja. 
O que todos esses aconteci- 

mentos revelam é a resiliência 
de um certo Brasil que, às vezes, 
achamos ter sido superado his- 
toricamente. Resta, ainda, um 

pouco de esperança, no caso es- 
pecifico, de que o STF cumpra 
seu papel de guardião constitu- 
cionale harre ao menos os movi- 

mentos mais escandalosos. 
Não creio que valha a pena 

contar só com uma iniciativa do 
STF, provocado pela oposição. 
Se esses dados da politica conti- 
nuarem distantes das pessoas, se 
persistir o sentimento de que na- 
da adianta, o País será saqueado. 

Como Bolsonaro catalisou 
uma expectativa de mudança, é 
razoável certa paralisia entre os 
eleitores que acreditaram nisso. 
Uma espécie de ressaca com a 
falsa onda renovadora. Mas as 
forças que podem se mover nas 
ruas são muito mais amplas. 

De certa forma, fomos avisa- 

dos a tempo de que havia um 
orçamento secreto. É uma noti- 
cia velha e convivemos com ela 
com certa naturalidade. Essa na- 
turalização dos grandes erros 
no Brasil pode nos custar muito 
mais caro do que os bilhões se- 
cretamente transacionados. 

O enlace da corrupção e do 
autoritarismo significa uma con- 
figuração perigosa, pois, em caso 
de triunto, é muito resistente. 6 
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Procuradoria-Geral age para limitar 
poderes das defensorias públicas 

Pedido de Aras para retirar dos defensores o poder de requisitar informações e 

documentos sobre agentes do Estado e autoridades começa a ser julgado hoje no STF 

Uma ação apresentada ao Su- 
premo Tribunal Federal (STF) 
peloprocurador-geral da Repu- 
blica, Augusto Aras, ameaça li- 
mitar os poderes das defenso- 
rias públicas no exercício da 
função de garantir acesso à Jus- 
tiça aos mais pobres. O pedido 
da PGR para retirar da alçada 
desses defensores o poder de 
requisitar a autoridades publi- 
cas e agentes do Estado docu- 
mentos que julguem úteis para 
municiar processos, como cer- 
tidões e perícias, começa a ser 
julgado hoje pelo Supremo. 

O caso será analisado no ple- 
nário virtual da Corte, platafor- 
ma na qual os votos dos minis- 
tros são apresentados sem dis- 
cussões. Na petição inicial en- 
caminhada ao Supremo, Aras 
argumenta que a prerrogativa 
dos defensores públicos de re- 
querer às autoridades exames, 
vistorias, diligências e demais 
informações fere os princípios 
da isonomia, do contraditório 

e do devido processo legal, 
Para o procurador-geral, os 

dispositivos garantidos pela 
Constituição às defensorias 
“desequilibram a relação pro- 
cessual” porque conferem “po- 

deres exacerbados a apenas 
uma das partes”, As declara- 
ções de Aras provocaram rea- 
ções de defensores públicos, 
advogados e personalidades i- 
gadas ao tema sob análise. 

A advogada Juliette Freire, 

Orçamento secreto 

vencedora da edição 2021 do 
Big Brother Brasil, manifestou 
anteontem, no Twitter, sua 

contrariedade. “O fim do po- 
der de requisição vai atingir 
drasticamente o direito de mi- 

lhares de brasileiros e brasilei- 
ras vulneráveis a terem acesso 

à justiça de forma igualitária”, 
escreveu a influenciadora, que 

tem 4,1 milhões de seguidores 
na rede social, 

O acesso aos serviços da De- 

fensoria Pública da União (D- 
PU) é garantido por lei comple- 
mentar e pela Constituição à 

população com rendimento 
bruto familiar mensal de até R$ 
2mil. O benefício também é as- 

segurado àqueles que, embora 
não se enquadrem no critério 
de renda, conseguem compro- 
vara incapacidade de pagamen- 
todos honorários advocatícios, 

ACESSO. Pesquisa divulgada 
em agosto pela Associação Na- 
cional das Defensoras e Defen- 
sores Públicos Federais (Ana- 

def) mostrou que 40,7% da po 
pulação brasileira não conse- 
gue acesso ao serviços juridi 
cos oferecidos pela DPU. Mes- 
mo assim, a entidade estima 
ter atendido aproximadamen- 
te 3 milhões de pessoas do ini- 
cio do ano passado até agora. 

Na avaliação do presidente 
da Anadef, Eduardo Kassuga, a 

eventual derrubada do poder 
de requisição de documentos 
levará ao aumento instantá- 
neo de casos na Justiça. “O Ju- 
diciário vai ser atolado por 
ações”, disse Kassuga. “Não é 

ADRLAHO MACHADO/RELTERS Da 08/2001 

Augusto Aras vê 'poderes exacerbados a apenas uma das partes' 

“E uma prerrogativa 
essencial para que 
a gente tenha a 
capacidade de 
defender direitos 
e garantias 
fundamentais.” 
Eduardo Kassuga Presidente 

da Anadef 

Vice da Câmara defende emendas 
do relator se houver “transparência” 

O vice-presidente da Câmara, 
Marcelo Ramos (PL-AM), dis- 
se não ver a decisão do Supre- 
mo Tribunal Federal que bar 
rou os pagamentos do orça- 

mento secreto como o fim das 
emendas de relator no Con- 

gresso. Autor de um projeto pa 
ra regulamentar os repasses, 

ele afirmou que, com transpa- 
rência, é possivel continuar 
usando as emendas de relator- 

geral, mecanismo que está na 
origem do esquema montado 
pelo governo de Jair Bolsona- 
ro para obter apoio no Con- 
gresso. “Se tiver transparén: 
cia, o meu entendimento é o 

de que o STF retira a suspen- 
são”, disse ele ao Estadão. 

Por 8a2,0 STF suspendeu 
os pagamentos, confirmando 

a decisão liminar da ministra 
Rosa Weber, cobrigou os parla- 
mentares a dar transparência 
as emendas, A Corte abriu ca- 
minho para acabar com um es- 
quema, criado no Planalto, 
que possibilita ao governo ob- 
ter apoio com distribuição de 
verbas a redutos de parlamen- 
tares aliados. A prática foi reve 
lada pelo Estadão. 

“O projeto de resolução se- 
gue necessário. O que o Supre- 

um privilégio conferido às de- 
fensorias, Pelo contrário, é 
uma prerrogativa essencial pa- 
raqueagentetenhaacapacida 
de de defender direitos e garan- 
tias fundamentais”, comple- 
tou. À Anadef atua como parte 
interessada da ação. 

DIREITOS NEGADOS. Morador 

de Viçosa (CE), Giovani Cesa- 
rio Xavier recorreu à DPU 
após ter acesso negado ao auxi- 
lio emergencial. Com a falên- 
cia de sua lanchonete, as parce- 
las do benefício eram bastante 
aguardadas porque representa- 

mo julgou foi a liminar da mi- 
nistra Rosa Weber. Apenas a 
liminar. Ainda precisa julgar o 
mérito. Então, é importante 

que, entre o julgamento da li- 
minar e o julgamento do méri- 

Decisão 
O STF suspendeu os 

pagamentos, obrigando o 
Planalto e Congresso a 

reverem mecanismo 

too Congresso Nacional resol 
va, aprove logo um mecanis- 
mo de transparência”, disse. 

IDENTIFICAÇÃO. A proposta de 
Ramos altera uma resolução 

vam a única fonte de renda pa- 
ra sustentar a familia durante 

a pandemia de covid-19. 
A negativa só foi soluciona- 

da depois que a defensora pú- 
blica da União Carolina Bote- 

lho requisitou os dados dos in- 
tegrantes do núcleo familiar 
ao Ministério da Cidadania e 
identificou inconsistências no 
Cadastro Único do governo. À 
filha de Xavier havia sido ins- 

crita dez anos antes como mo- 

radora da casa daavó materna, 
em outra cidade (Tianguã), e 

isso provocou a recusa da soli- 
citação. “Se fosse por nós mes- 
mos, não teriamos nem como 
correr atras”, afirmou Xavier. 

Somente em Fortaleza fo- 
ram atendidos, no ano passado, 
cerca de 7 mil casos semelhan- 
tes. “Não fosse o poder de requi- 
sição de informações conferido 
à Defensoria Pública, o cidadão 

jamais teria compreendido os 
reais motivos da negativa do seu 
auxilio emergencial e não teria 
conseguido provar na Justiça o 
erro e cadastro”, disse Carolina. 

O professor da Fundação 
Getúlio Vargas Oscar Vilhena, 
representante da Comissão 
Arns na ação, observou que a 
prerrogativa de solicitar infor- 
mações é “essencial” em ações 
de natureza coletiva, que são 
de competência da Defensoria 
Pública. “O objetivo central 
dessas ações Crestringir oaces- 
so das pessoas mais pobres aos 
seus direitos. Não se pode tra- 
tar isso como uma briga corpo- 
rativa. É uma questão de uni- 
versalização de direitos,” 

de 2006, quetrata daorganiza- 
ção da Comissão Mista de Or- 
camento (CMO) e do trâmite 
da Lei Orçamentária no Con- 

gresso. Pelo projeto, que tem 
apenas dois parágrafos, as 
emendas de relator-geral pas- 
sariam a incluir obrigatoria- 
mente “a identificação do soli- 
citante”. Caso O recurso seja 

“apadrinhado” por um con- 

gressista durante a execução, 
caberia ao ministério que está 
executandoa obra ou o serviço 
tornar pública a informação. 
Uma vez aprovado, porém, 

oprojetonão prevé dar publici- 
dade aos recursos distribuidos 
a parlamentares no Orçamen- 
to de 2020 € de 2021, este últi- 
mo alvo da decisão do STF. e 
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| ão atacados, o Supremo 
e seus ministros têm en 
frentado uma guerra in- 
sana para conter absur- 

dos e arroubos antidemocráti- 

cos e chamar a Nação à razão. 
Se a PGR finge que não vé, a 
Câmara é cúmplice e o STJ 
vem sendo cooptado, é graças 
ao Supremo, e também à mi- 
dia, que o Brasilnão descamba. 

Por Ba 2,0 Supremo deu um 
“freio de arrumação” no orça- 
mento secreto revelado e es- 
miuçado pelo Estadão. À maio- 
ria bancou a liminar da minis- 
tra Rosa Weber, deu seu recado 

ao Planalto e ao Congresso e, 
agora, trabalha por uma saida 
consensual entre os Poderes. 

44 

É esperada para hoje uma 
proposta do Congresso para, 
ao mesmo tempo, dar uma sa- 
tisfação às justas criticas de Ro 
sa e contemplar o voto de Gil- 
mar Mendes. Ele explicitou o 
que a maioria acha, 

Rosa cobrou informações 
sobre os parlamentares, os va- 
lores e o destino das verbas - 
R$ 18 bi em 2021. E suspendeu 
todas as liberações. 

O Supremo espera do Con- 

gresso uma proposta confir- 
mando o fim do sigilo e abrin- 
do as informações, além de ar- 
rumar alternativas para a ex- 
crescência de um único parla- 
mentar ter o poder colossal de 
destinar para quem e para on- 

Eliane Lai 

Freio 

o O e o o dr 1, 
à | 

Ema a 

de arrumação 

de vai tanto dinheiro. Ou seja, 
revendo a “emenda de rela- 
tor”, ou RP q. 

Em contrapartida, o Supre- 
mo endossaria a posição de Gil- 

Supremo quer 
proposta do 
Congresso para 
para mudar 
orçamento secreto 

mar Mendes, revendo a suspen- 
são dos recursos. Afinal, nemto 
dos os beneficiários compra- 
am tratores superfaturados 
em outros Estados, com inten- 
ções escusas. Hã verbas para 

hospitais, postos de saúde, esco- 
las, alguns praticamente pron 
tos. É separar o joio do trigo. 

O timing é fundamental, 
pois a proposta vai para Rosa, 
que deve pedir ao plenário pa- 
ra julgar o mérito. O risco é 
não dar tempo até o fim do 
mês, comprometendo o Orça- 
mento de 2022 e ampliando a 
crise na política, na economia, 

no social e de credibilidade. 
Se é para apostar, no fim dá 

certo. No mensalão e no petro- 
lão,o STF foi demonizado pe- 
los petistas e endeusado pelos 
futuros bolsonaristas. Com o 

chacoalhão nas condenações 
do ex-presidente Lula, os âni- 
mos se inverteram: é demoni- 

SER. Carlos Pereira Iguimpenalmente( a TER, Eliane Contanháde QUI Williarn Waack a SEK. Eliane Canvtanhéde a SÃ£R. João Dabriel de Lima & DOM Eliane Canianhéde e LR. Guzzo 

Judiciário 

Ricardo Anafe é eleito novo presidente do TJ-SP 

O desembargador Ricardo Anafe (foto), de 62 anos, foi 
eleito, anteontem, presidente do Tribunal de Justiça de São 
Paulo no biênio 2022/2023. Atual corregedor-geral da Justiça, 
Anafe obteve 195 votos, no segundo turno. O desembargador 
vai suceder a Geraldo Francisco Pinheiro Franco. é 

ABPENSPORGER 

chegar; 
a mover as pessoas, 
distribuidora de combusi 

"Milícias digitais' 
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zado por bolsonaristas e en- 
deusado por petistas. 

Nem uma coisa nem outra e 

é preciso reconhecer: nin 
guem esta ali por acaso. Nem 
só por meritocracia, é verdade, 
mas nem só por jogadas e con- 
veniências políticas. Todos es 
tão por reunir um conjunto de 
trunfos, competências e cir 
cunstâncias. E, apesar dos er- 
ros, divergências internas, ar 
roubos verbais, todos têm res- 

ponsabilidade com suas bio- 
grafias c o Pais, Espera-se que 
até aquele que Jair Bolsonaro 
chama de “meus 10%”. & 

COMENTARISTA DA RÁDIO ELDORADO, 

DA RÁDIO JORNAL (PE) E DO TELEJORNAL 
ELOBDMEWS EM PAUTA 

Moraes suspende Jefferson do comando do PTB 

O ministro do Supremo Alexandre de Moraes determi- 
nou a suspensão de Roberto Jefferson da presidência do PTB 
pori8o dias, “para fazer cessar a utilização de dinheiro públi- 
cona prática de atividades ilicitas”. O político está preso por 
ataques às instituições e ameaças a integrantes da Corte. 6 
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Novo suspende vereadoras que trocaram 
agressões na Câmara Municipal de SP 
Janaina Lima e Cris 
Monteiro divulgaram 
fotos com hematomas; 
briga teria ocorrido 
porque líder não deu 
palavra à colega 

A Comissão de Ética do Parti- 
do Novo suspendeu liminar- 
mente, ontem, as filiações das 
vereadoras Cris Monteiro e Ja- 
naina Lima, que tiveram desen- 
tendimento com relatos de 
agressão fisica dentro da Cã- 
mara Municipal de São Paulo, 
O partido disse que aguardará 
o resultado das investigações 
sobre o caso, revelado pela Co- 
luna do Estadão. As duas regis- 
traram boletim de ocorrência 

com acusações mútuas de 
agressões e fizeram exame de 
corpo de delito. 
O pedido de suspensão foi 

feito pelo presidente do diretó- 
rio municipal da sigla em São 
Paulo, Luis Eduardo Bucciarel- 
1.ºO partido não corrobora ne- 
nhum ato de violência, Outras 
providências poderão ser ado- 
tadas após o esclarecimento 
dos fatos, dentro das instân- 

cias partidárias adequadas”, 
diz nota da comissão. 

A suspensão não significa 
perda de mandato. As duas po- 
dem continuar participando 
de sessões plenárias e mantêm 

Cris Monteiro diz que colega tentou enforcá-la 

Vereadores aprovam, 
sem alterações, 
reforma da Previdência 

A Câmara Municipal de São 
Paulo aprovou, na noite de 
anteontem, em 2,º turmo, a 

reforma previdenciária envia- 
da pelo prefeito Ricardo Nu- 
nes (MDB). A sessão foi mar- 

cada por confrontos entre a 
polícia c manifestantes. 

Um dos pontos mais polê- 
micos passou: o fim da isen- 
ção da contribuição previ- 

denciária para aposentados 

ASDOM CRIS MONTEIRO 

que recebem mais que um 
salário minimo (R$ 1,1 mil) e 
menos que o teto do INSS 
(R$ 6,4 mil). A regra afetará 
63,7 mil servidores. Segundo 

a Secretaria Municipal da 
Fazenda, a arrecadação extra 
gerada a partir da mudança 
pode alcançar R$ 13,2 bilhões 
em um prazo de 75 anos. 

Outra mudança aprovada 
é o aumento da idade mini- 
ma para a concessão do bene- 
fício. Mulheres só poderão 
se aposentar com 62 anos € 
homens, com 65. À exceção 

são 08 professores. GLeveTELES | 

ESDOM JAMATAA LIMA 

Janaina afirma que se defendeu das agressões 

o direito a voto, Só não podem 
mais integrar comissões da Ca- 
sa nem atuar na liderança da 
sigla —- caso de Janaina, que 
atualmente é a líder. 

A presidência da Câmara dis- 
se que aguarda as apurações e 
prometeu “medidas cabíveis”. 
“Não admito nenhuma agres- 
são dentro deste espaço demo- 
crático”, disse o presidente da 
Casa, Milton Leite (DEM). 

ACUSAÇÕES. Cris Monteirodis- 
se ter sido agredida primeiro. 
Ela divulgou fotos em que apa- 
rece com marcas roxas no pes- 
coço, machucados no joelho e 

outras escoriações. Segundo a 
vereadora, Janaina tentou en- 
forcá-la. “Fui agarrada, jogada 
nochão e segurada pelo pesco- 
ço. Tive minha peruca arranca- 
da e pisoteada”, afirmou Cris, 

quetem alopecia - perda de ca- 
belos do corpo. 

Janaina relatou que reagiu 
em legitima defesa e negou a 
tentativa de enforcamento. A 
equipe da vereadora disse que 
a briga teve inicioainda no ple- 
nário e que Cris a teria empur- 
rado em uma escada, Ela tam- 
bém divulgou fotos em que 
aparece comarranhões e hema- 
tomas. “Fui forçada a entrar 
no toalete, onde as agressões 

se intensificaram. Debaixo des- 
sas, me defendi com vistas a 
cessá-las”, declarou Janaina. 

ESTOPIM. O motivo da briga, 
de acordo com Cs, foi o fato 
de Janaina, lider do partido na 
Casa, não ter assegurado à cole- 
ga tempo de fala na discussão 
sobre a reforma da Previdén- 
cia (mais informações nesta pági- 
ne). Janaina disse ter sido con- 
frontada no plenário por Cris. 
Um video feito por câmeras 

de segurança da Casa mostra 
Cris “cercando” Janaina e 
pressionando-a contra a pare- 
de, ainda no plenário da Casa. 
Em seguida, as duas saem do 
local pela porta lateral. De 
acordo com Cris, a briga acon- 
teceu logo depois, no banhei- 
ro feminino. é 

Jornalista, especializada na cobertura de política 

Cristiana Lobo 

A jornalista Cristiana Lóbo 
morreu ontem, aos 64 anos, 
em decorrência de um mielo- 
ma múltiplo, um tipo de cân- 
cer que afeta células da medu- 
la. Cristiana estava internada 
no hospital Albert Einstein, 
em São Paulo. À informação 
foi divulgada pela emissora de 
TV GloboNews, onde a jorna- 

lista trabalhava como comen- 
tarista de política, 

Afastada do trabalho desde 
o ano passado para tratar a 
doença, Cristiana, segundo a 
GloboNews, contraiu uma 
pneumonia, o que levou à inter- 
nação, no fim de semana passa- 
do, eagravou seu estado de saú- 
de, já debilitado. 

A morte da jornalista espe- 
cializada na cobertura dos bas- 
tidores do poder foi lamenta- 
do por colegas de profissão, po- 
líticos, amigos e admiradores. 
A apresentadora Leilane Neu- 
barth se emocionou ao noti- 
ciar à perda da colega, “Esta- 
mos todos sofrendo aqui, está 
muito dificil fazer jornal nesse 
dia, mas vamos seguir em ho- 
menagem a ela. Aprendi de- 
mais com ela como jornalista e 
ser humano”, afirmou Leilane. 

Cristiana atuava no jornalis- 
mo havia mais de 30 anos. Co- 
meçou sua carreira em Goiás, 
seu Estado natal, Depois, pas- 
sou pelas redações de O Globo 

e do Estadão, onde assinou à 
Coluna do Estadão, antes de mi- 
grar para a televisão. Desde 
1997, a jornalista atuava como 

comentarista da área de politi- 
ca da GloboNcws, 

REPERCUSSÃO. O presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), foi um dos que la- 
mentaram o falecimento da 
jornalista, “Cristiana era subs- 
tancial na cobertura do Con- 

gresso Nacional, fruto do seu 
trabalho realizado com muito 

profissionalismo em defesa da 
democracia e da liberdade de 
expressão”, afirmou Pacheco. 

Nas redes sociais, o presi- 
dente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), disse que Cristiana 
era “uma profissional com que 
todos nós gostávamos de con- 
versar”, Ao abrir a sessão de on- 
tem no Supremo Tribunal Fe- 
deral, o presidente da Corte, 
ministro Luiz Fux, declarou 

que a jornalista “cobria com 
muitaexcelência a política bra- 

sileira, sempre com distinção, 
com zelo, com informação”. 

O senador Randolfe Rodri- 
gues (Rede-AP) descreveu 
Cristiana como “forte, incisi- 

va, objetiva, doce, amável e in- 

teligente”. A senadora Simone 
Tebet (MDB-MS) afirmou que 
“neste tempo de tamanho ata- 
que à imprensa, a democracia 

Memória 
Colegas de profissão, 

políticos, amigos e 
admiradores lamentaram 

a morte da jornalista 

perdeu uma grande guerrei- 
ra”. A deputada Luiza Erundi- 
na (PSOL-SP) afirmou que 
Cristiana “deixa um legado in- 
comparável de gentileza e 
amor ao jornalismo”. 

Pré-candidatos à Presidên- 
cia da República também ho- 
menagearam a jornalista. 
“Meus sentimentos à família, 

amigos e amigas da Cristiana 
Lóbo”, escreveu o ex-presiden- 

te Luiz Inácio Lula da Silva. O 
governador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), disse que Cris- 
tiana era “uma das mentes 
mais brilhantes do jornalis- 
mo”, Para O ex-ministro e ex- 
governador Ciro Gomes 
(PDT), “o jornalismo perdeu 
uma grande profissional”, 

'COMPLETA'. À jornalista Elia- 
ne Cantanhede, colunista do 

Estadão, afirmou que Cristia- 
na teve “uma vida completa”. 
“Querida pelos colegas, respei- 
tada pelas fontes, Ótima mãe e 
avó e teve um lindo casamen- 

to.” Aeconomista e também co- 
lunista do Estadão Elena Lan- 

dau disse que a jornalista “mu- 
dou a análise política no pais”. 

Cristiana deixa o marido, 
dois filhos e dois netos. & 

NA WERE 

Eliane Cantanhêde: (irande jomalesta. 
irande mille. grande pessimo 

estadao.com.br ieferistianaiobo 
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Só 2% dos tucanos podem votar nas prévias 
Partido tem mais de 
1,3 milhão de filiados 
no País, mas apenas 
28 mil se cadastraram 
na plataforma que 
permite registrar voto 

PEDRO VENCESLAU 

ADRIANA FERRAZ 

O PSDB tem 1,3 milhão de filia- 

dos registrados no Tribunal Su- 

perior Eleitoral (TSE), mas 
apenas 2% deles (28.974 tuca- 

nos) haviam se cadastrado até 
às 18h de ontem no aplicativo 
criado pelo partido para a dis- 
puta, condição prévia para vo- 
tar. Dirigentes preveem que es- 

se número pode aumentar, 

mas admitem que a adesão es- 
tá abaixo do esperado. 

Parte expressiva dos filiados 
aptos a votar até ontem é de 

são Paulo (17.423 mil), Estado 
governado porlJoão Doria, que 

disputa as previas contra o go- 
vernador do Rio Grande Sul, 

Eduardo Leite, e o ex-senador 
Arthur Virgilio (AM). Doria e 

Leite são apontados como fa- 

voritos na disputa. O Rio Gran 
de do Sul tem, até agora, 2,6 
mil inscritos nas prévias, 
Avotação que definirão can- 

didato do PSDB na eleição pre- 
sidencial em 2022 será realiza- 

da no próximo dia 21, Só esta 
rão aptos a votar os filiados 
que estiverem cadastrados no 
aplicativo até domingo, 14. Os 
tucanos que têm mandatos, co 
mo deputados federais e sena- 
dores, poderão votar presen- 
cialmente, em Brasília, mas, 

ainda assim, precisam ter feito 
o cadastro na plataforma, 
A eleição será indireta, com 

colégio eleitoral formado por: 

1. filiados; 2. prefeitos e vices; 
3. vereadores e deputados esta- 
duais; 4. governadores, vices, 
senadores, ex-presidentes do 

partido e deputados federais. 
Cada um desses grupos tem pe- 

so de 25% no total dos votos. 

FALHAS. Segundo o presiden- 
te do PSDB paulistano, Fer- 

nando Alfredo, muitos filia- 

dos não conseguiram bai Ma tá 

aplicativo por terem celulares 
Es! ntugos, sem memoria OL Mmes- 

mo por não terem pacotes da- 

'Estadão' realiza 

debate com 

candidatos tucanos 

O Estadão promove hoje 
| um debate entre os pré-can- 
didatos do PSDE à Presidên- 
cia da República em 2022. 
Único partido a realizar elei- 
ções internas para a escolha 

do nome que será lançado 
na disputa pelo Palácio do 

Planalto, a sigla tucana pre- 
tende se firmar como alter- 

nativa no cenário de candi- 
daturas que É apresentam 

no campo da chamada “ter- 
ceira via”. 

“O Pais precisa de uma al- 
ternativa séria para SUperar 

essa crise que já dura quase 
uma década”, disse o presi- 

| dente nacional do partido, 
Bruno Araújo. “Com as pré- 

vias, o PSDB, de forma trans- 

parente, democrática, se 
apresenta aos brasileiros. 
Com a coragem de enfrentar 

| os problemas, as divergên- 
cias. O debate do Estadão é 
uma ótima oportunidade pa- 

ra que os problemas do Bra- 
sil sejam discutidos de forma 
séria. Os nossos pré-candida- 
tos terão a chance de mos- 
trar ao Brasil que é possível, 
sim, encontrar uma alternati- | 

va ao caos que vivemos ho- 

je”, afirmou. 
O evento, a partir das 12h, 

vai reunir, no auditório do 

Estadão, os governadores 

João Doria (SP) e Eduardo 
Leite (RS), além do ex-sena- 

dor Arthur Virgílio (AM). O 
debate terá a participação de 

jornalistas do Estadão e da 
Rádio Eldorado. À mediação 

será da colunista do Esta- 

dão Eliane Cantanhéde. A 

cobertura será feita em tem- 

po real pelas diversas plata- 

formas do Grupo Estado e 
também pelas redes sociais. 

A TV Estadão fará a transmis- | 

são a vivo. EM 

Serviço. Debate entre 05 pré-candi 

datos do PSDB à Presidência da Re- 

pública. Data: Hoje. Horário: 12h. 

Onde assistir: Transmissão pela 

Tv Estadão e pelo estadao.com.br 
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APROVEITAMENTO DE POTENCIAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL. 

UM IMPORTANTE PASSO PARA COLOCAR NO FOCO DA DISCUSSÃO O DESAFIO 

DE TORNAR O SETOR MAIS SUSTENTÁVEL E PRODUTIVO. 
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dos. Existem ainda casos de 
pessoas que não têm familiari- 
dade com esse tipo de tecnolo 
giaou que tentaram fazer o ca- 

dastramento, mas não conse 
guiram por motivos técnicos, 

Para garantir o maior núme 

ro de adesões, o diretório do 

PSDB da capital, que está fe 
chado com Doria, montou um 

mutirão com 20 voluntários 
(serão 7o no fim de semana) 
para orientar as pessoas sobre 
como utilizar o aplicativo. 

Procurada, a assessoria de 

Eduardo Leite disse que a pré- 
campanha do governador gaúc- 
ho também montou uma estru- 

tura de apoio em Porto Alegre, 
Ainda segundo a assessoria, O 
grupo de Doria está reclaman- 
do do a plicativo porque busca 

uma “desculpa” para o caso de 
ele ser derrotado na eleição do 

partido. 
O PSDE nacional diz que 

montou um call center com 12 
pessoas para auxiliar os filiados 

que tiverem dificuldades com o 
aplicativo. Ainda segundo o par- 

tido, todos os filiados recebe- 
ram um video com instruções 

detalhadas de como votar. € 
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Promovido a herói 

China eleva Xi ao status de 

China criminaliza 
piada com 

seus heróis 
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Deng e lhe dá carta branca para agir 
Comitê Central do Partido Comunista elogia conquistas obtidas pelo atual 

presidente e abre caminho para que ele seja reeleito para um terceiro mandato 

O presidente Xi Jinping, de 68 
anos, foi alçado ontem ao pan- 
teão dos heróis chineses, ao la- 

do de Mao Tsé-tung, fundador 
da República Popular da Chi- 
na, e de Deng Xiaoping, o pai 
das reformas econômicas que 
tornaram o país a segunda 
maior economia do planeta. A 
resolução incomum, aprovada 
pelo Comitê Central do Parti- 
do Comunista, é interpretada 
como a consolidação do poder 
de Xi e abre caminho para que 
seu mandato seja estendido in- 
definidamente, no congresso 
do PC, em 2022. 
A“resolução histórica”, a ter- 

ceira aprovada pelo PC em 
seus 100 anos, foi anunciada 
ao final do encontro de quatro 
dias. Ela afirma que, sob 0 co- 
mando de Xi, a China teve 

“conquistas e passou por uma 

transformação histórica”. O 
documento lista ainda suces- 
sos econômicos, na política ex- 
terna, no combate à corrupção 
e na contenção da covid-19. 
“Estabelecer a posição do ca- 
marada Xi Jinping como o cora- 
ção do Comitê Central e de to- 
do o partido tem importância 
decisiva para avançar em dire- 
çãoaogrande rejuvenescimen- 
toda China”, disseram osinte- 
grantes do comité, segundo a 
agência estatal Xinhua. 
O “rejuvenescimento do 

pais” é o slogan adotado por Xi 
desde que ele foi escolhido pa- 
ra a presidência, em 2012. À 
promessa é que a China seja 

uma “nação socialista moder- 
na”, em 2035, e uma “grande 
potência forte e próspera”, em 
2049, quando o PC completa- 
rá 100 anos no poder. 
“O propósito central do ple- 

nário é cimentar Xi como o É 
der mais importante desde 
Mao e Deng”, disse ao Finan- 
cial Times Henry Gao, especia- 
lista em China da Universida- 
de de Administração de Cinga- 
pura. “A mensagem é que a era 
da reforma alcançou tal ponto 
que o partido agora pode em- 
barcar na construção de um 
“país socialista moderno”, com 

sn ênfase no 'socialista”. 

MANDATOS. O Comité Central 
reúne a elite do partido e reali- 
za reuniões anuais, dando as 

diretrizes para questões politi- 
cas e normativas. Reuniões 

passadas tiveram consequên- 
cias importantes. Em 1978, ele 

abriu caminho para as refor- 
mas de mercado comandadas 

por Deng. Em 2013, ele apro- 
vou um esboço para as refor- 
mas sociais e ecomômicas de 
Xi. Em 2019, pós em curso os 
preparativos para a draconia- 
na lei de segurança nacional 
imposta a Hong Kong. 

Tanto Mao quanto Deng usa- 

ram resoluções similares para 
se consolidar no poder. Mao 
assumiu o comando do pais 
apósarevolução, aos s2anos, € 
governou a China de 1945 a 
1976, ano de sua morte. Deng 
tinhay4anos quando foi decla- 
rado lider supremo, em 1978, € 

governou até 1992. 

No ano que vem, no Con- 

A caminho da 
presidência eterna 

am fato mais importante 
l À do encontro de on- 
++ temdacúpulado Par- 
tido Comunista da China foi o 
que não aconteceu: nenhum 
provável sucessor para Xi Jin- 
ping foi apontado, em um indi- 
cio de que ele seguirá mais cin- 
co anos no cargo. 

A China está a um ano de 

reformular sua liderança no 
Congresso do Partido Comu- 

nista e a reunião do Comité 
Central, nesta semana, ofere- 

cia uma boa oportunidade pa- 
ra Xi revelar potenciais suces- 
SOTÊS, 

Foi o que ocorreu na reu- 
nião do Comité Central em 
2010, quando Xi tornou-se o 
próximo da fila para suceder a 
Hu Jintao, ao ser nomeado vi- 

ce-presidente da Comissão 
Central Militar, Ele se tornou 

ASCENSÃO CHINESA 

PIE PER CARITA [EM MILHARES DE DÓLARES) 

LO 

DENG 
HIADPING 

Mao 
T5SE-TUNG 

Hua 
BUFEMG 

gresso Nacional, que ocorre a 
cada cinco anos, o PC escolhe- 
rá um novo lider para o pais. 
Sem rival ou herdeiro político, 
tudo indica que Xi será ungido 
paraum terceiro mandato con- 
secutivo, algo sem preceden- 
tes na China desde a morte de 
Mao. Há três anos, o Comité 

Central eliminou o limite de 
dois mandatos consecutivos 
que havia sido estabelecido 
nosanos Bo, para reforçar a “li- 
derança coletiva”, 

Xi lançou reformas para 

presidente da China dois anos 
depois. 
O encontro de ontem não 

trouxe nenhum anúncio des- 
sas proporções, tornando bas- 
tante provável que Xi lidere o 
Congresso do Partido Comu- 
nista da China, em 2022, sem 

apontar um sucessor, o que 
abre caminho para um tercei- 
ro mandato. 
Outro indício que sugere o 

desejo de Xi por mais tempo 
no poder é a resolução histoóri- 
cado partido que o equipara a 
Mao Tsé-tung e a Deng Xiao- 
ping -=dois titãs da história chi- 
nesa — como “lider que define 
uma era”, 
Oobjetivo do presidente chi- 

nês seria assegurar a ascensão 
da China como superpotência 

PIB per capita do pais teve crescimento exponencial 

10,5 

Hu E] 
dINTÃO HINPINO 
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aprofundar o chamado “socia- 
lismo de mercado” e aumentar 
a autonomia tecnológica da 
China. Recentemente, apoiou 
uma campanha contra a desi- 
gualdade, sob o slogan da 
“prosperidade comum”. 

APOIO, A resolução de ontem 
também fortalece o argumen- 
to de que Xi é o único capaz de 
guiar o pais ao status de super- 
potência em meio a desafios 
crescentes e à chamada nova 
Guerra Fria com os EUA. Lider 

global sob a condução do Parti- 
do Comunista, nas próximas 
décadas. 
“Não vejo como Xi Jinping 

poderia ter aprovado uma re- 
solução histórica se ele fosse 
deixar o poder e nomear um 

Sem limites 
Apesar das garantias de 

dirigentes do PC, Xi nunca 

falou abertamente sobre a 

intenção de se aposentar 

sucessor para implementar es- 
se projeto”, afirmou Neil Tho- 
mas, analista de politica chine: 
sada consultoria Eurasia. “Tu- 

do indica que ele quer um ter- 
ceiro mandato, talvez até mais 

Pai de líder chinês foi 
punido na Revolução 
Cultural de Mao 

Em sua juventude, Xi Jin- 
ping vivenciou a ascensão 
do pai, Xi Zhongxun, den- 
tro do partido, após os co- 

munistas chegarem ao po- 
“der, em 1949. Mas sua vida 

adulta foi marcada pela per- 
seguição que Mao Tsé-tung 

“empreendeu contra seu pai. 
| Sem evidências, Mao acredi- 
tava que o pai de Xiera o 
responsável por uma publi- 
cação literária que indireta- 
mente atacava suas politi- 
cas. Zhongxun ficou preso 

| por anos e Xi foi enviado 
| para trabalhar no campo. 
Mas, ao contrário de mui- 

tos filhos de burocratas do 
PC perseguidos por Mao, 

| que se desiludiram com o 
| poder, Xi permaneceu sem- 
pre fiel ao partido. 

mais poderoso da China nas úl- 
timas décadas, ele ganhou am- 
plo apoio público por atacar a 
corrupção - em alguns casos, 
punindo lideres que o ameaça- 
vam, reduzira pobreza, proje- 
tar a força chinesa ao mundo. 

Ha, contudo, vários desa- 

fios: uma população que enve- 
lhece, pressões sociais e econó- 
micas cempresas endividadas. 
Comoétradiçãona China, are- 
solução adotada ontem invoca 
a história para superar todos 
os obstáculos, & vt e we 

do que isso,” 
Em 2018, Xi pressionou por 

uma mudança na Constitui- 
ção da China para abolir o limi- 
te de dois mandatos para a pre- 
sidência, o único cargo com es- 
setipo de limitação, Isso abriu 
caminho para que o líder chi- 
nês permanecesse no coman- 
do do partido, do Estado e do 
Exército. 
A época, os dirigentes do 

Partido Comunista disseram 
que isso não significava que 
ele ficaria no cargo até a mor- 
te, como ocorreu com Mao 
Tsé-tung. Xi Jinping, no en- 
tanto, nunca falou abertamen- 

te sobre planos de se aposen- 
tar. é 

É COLUNISTA DO WASHINGTON POST' 
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NOTAS E INFORMAÇÕES 

Xi reescreve 
o passado 

Edulcorar as atrocidades de Mao é 

instrumental para que o líder chinês 

consolide sua própria ditadura 

“or quatro dias, a elite política e militar 
chinesa se reuniu no conclave anual do 
Comitê Central do Partido Comunista, 
Na pauta, uma resolução sobre os cem 
anos do partido, uma simbologia rara e 

importante, só empregada duas vezes, em 1945, por 

Frederik de Klerk 1336-202] 

Líder que aboliu 
apartheid morre 
na África do Sul 

Ultimo presidente branco do 
país vivia às turras com Mandela, 

com quem dividiu o Nobel da Paz 

Mao Tsé-tung, que consolidaria três décadas de 
poder, e em 1981, por Deng Xiaoping, que reinou 
por 15 anos. Agora, ela pavimenta um terceiro - e 
possivelmente vitalício — mandato de Xi Jinping. 

A resolução de Mao foi projetada para justificar 
o expurgo de seus inimigos e coroá-lo como lider 
supremo. Buscando reformas no partidoe aabertu- 
ra da economia, Deng fez críticas calculadas ao 

maoismo. 
Xi rejeitou muitas reformas de Deng, incluindo 

uma separação mais acentuada entre o partido e o 
governo e a rotatividade no poder. Mas em sua 
história oficial ele é herdeiro dos dois colossos, em 
uma continuidade sem máculas ou contradições. 
Segundo Xi, nem Mao nem Deng devem ser usados 
para “negar” um ao outro. 

Xi tem horror ao caos milenarista da Revolução 
Cultural. Mas tem maishorrora qualquer crítica ao 
partido, Para ele, um dos motivos do colapso da 
URSS foi o desrespeito à memória de Stalin, Em 
sua campanha contra o “niilismo histórico”, a ridi- 
cularização dos heróis nacionais passou a scr um 
crime punivel com três anos de prisão. Edulcorar 
as atrocidades de Mao e revalorizar seu culto à 
personalidade é instrumental para que Xi consoli- 
de sua própria ditadura, a mais implacável desde 
Mao. 

A história oficial agora é que Mao conquistou a 
unidade e a independência da China, Deng a enri- 
queceu e Xia fez poderosa, “O grande rejuvenesci- 
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mento da nação entrou em seu processo histórico 
irreversível”, diz a resolução. “Somente o socialis- 
mo pode salvar e desenvolver a China” - e somente 
Xi, entenda-se, pode consumar esse “destino mani- 
festo” chinês. A mensagem imperará no Congresso 
do Partido de 2022, que conferirá a Xi um novo 
mandato. 

A mídia estatal foi ainda mais efusiva do que o 
comum na celebração do “grande líder”. É um sinal 
de que 2022 servirá para esmagar qualquer laivo de 
resistência. Em Hong Kong, as referências ao Mas- 
sacre da Paz Celestial, data histórica para as forças 
democráticas, estão sendo apagadas. A ofensiva re- 
gulatória sobre os empresários inimigos da “pros- 
peridade comum” deve se intensificar. 

A resolução não cita Taiwan ou o Ocidente, mas 
estão em letras garrafais nas entrelinhas. A anexa- 
ção de Taiwan inquietou todos os líderes desde 
Mao e é uma questão de honra para Xi. Nos fóruns 
internacionais, há alguns anos os diplomatas chine- 
ses abandonaram a postura defensiva de acomoda- 
ção de seu capitalismo de Estado e passaram a pro- 
pagandeá-lo como um modelo triunfal contra um 
Ocidente individualista, disfuncional e caótico. 

Como constatou o jornalista David Rennie, “o 
humor em Pequim é uma estranha mistura de con- 
fiança, húbris e paranoia”, Isso só fortalece Xi Jin- 
ping. Enguanto ele centraliza o poder no presente 
eoexpande ao passado e ao futuro, as perspectivas 
para as democracias liberais não são boas. € 

q 

De Klerk (E), Mandela e Clinton em 19893: cooperação turbulenta 

TEM MITRA LERIAFE 

to: para garantir o poder para o 
africâner (brancos da Africa do 
Sul, em uma nova era,” 

De Klerk nasceu em Johan- 
nesburgo em uma família de- 
fensora da segregação racial. 
Seu pai, Jan de Klerk, foi mem- 
bro do Partido Nacional, minis- 
tro de Estado de três governos 
e presidente do Senado. Seu 
tio, Hans Strijdom, era um vee- 

mente defensor do apartheid e 
toi primeiro-ministro na déca- 
da de 50. 

Por várias vezes, De Klerk se 

aliou à linha-dura racial de seu 
partido e foi um dos ministros 
que foram até o presidente Pie- 
ter Botha, em 1986, para exigir 
que o chanceler sul-africano, 
Roelof Botha (que não era pa- 
rente do presidente), se retratas- 
se por dizer que a África do Sul 
poderia um dia ter um presi- 
dente negro — mais tarde, ele 
foi obrigado a admitir que sua 
declaração não refletia a posi- 
ção do governo. 

OBITUÁRIO 

em >, tederik de Klerk, ex- 
| PP | presidente da África 

| “-do-Sul, que ganhou o 
Nobel da Paz em 1993 por seu 

papelno fim do apartheid, mor- 
reu ontem, 4os 85 anos, em sua 

casa na Cidade do Cabo, na 

Africa do Sul. Em março, ele 
anunciou que tinha um câncer 
no pulmão. 

De Klerk assumiu o poder 
em 1989 e surpreendeu o mun- 
doao dar início ao processo de 
democratização. O primeiro si- 
nal foi dado por ele em setem- 
bro, ao permitir uma manifes- 
tação convocada pelo arcebis- 
po Desmond Tutu, que reuniu 
30 mil pessoas na Cidade do 
Cabo. “A porta para uma nova 
África do Sul está aberta, e não 

é preciso derrubá-la”, disse o 
então presidente. 

Ele governou a África do Sul 
até 1994, quando Mandela se 

tornou o primeiro presidente 
negro do país. Então, De Klerk 
foi para a oposição, liderando 
o Partido Nacional, o mesmo 
que havia idealizado o apar- 
theid em 1948. Nos três anos 
seguintes, até 1997, quando de- 
cidiuse aposentar, ele conquis- 
tou um lugar na história ao tra- 
varuma batalha feroz para con- 
vencer os sul-africanos bran- 
cos a aceitarem o fim do gover- 
no da minoria. 
Com uma teia de leis que dis- 

tribuiam direitos, privilégios é 
até tamanhos de refeições em 
prisões com base na cor da pe- 
le, o apartheid não foi fácil de 
desfazer. No entanto, quando 
De Klerk legalizou o Congres- 
so Nacional Africano (CNA),0 
Partido Comunista e libertou 
Mandela e outros presos politi- 

cos, ele deu início a uma bola 

de neve que soterrou rapida- 
mente o apartheid, 

De Klerk e Mandela dividi- 
ram o Nobel da Paz em 1993 

por seus esforços para recons- 
truira África do Sul, masarela- 
ção entre os dois nunca foi har- 
moniosa. Em sua autobiogra- 
fia, A Ultima Jornada - Um No- 

Admiradores dizem que 

De Klerk sabia que o 
apartheid estava com os 

dias contados 

vo Começo, De Klerk reclamou 
que se sentiu subestimado e às 
vezes abertamente atacado 
por Mandela durante as cele- 
brações do prêmio. 
“Eu fervia de raiva”, escrte- 

veu ele sobre o discurso de 
Mandela feito na Suécia, após 

a cerimônia de premiação. 
“Foi só com muito autocontro- 
le que mais uma vez consegui 
morder a lingua e não quebrar 
de uma vez por todas a ilusão 
de que havia uma relação cor- 
dial entre mim e Mandela.” 

CRÍTICAS. Em sua autobiogra- 
fia, Long Walk to Freedom, Man- 
dela caracterizou seu relacio- 
namento com De Klerk como 
algo nascido da necessidade. 
“Para fazer as pazes com um 
inimigo, é preciso trabalhar 
com ele, e esse inimigo se tor- 
na nosso parceiro”, escreveu 
Mandela, 
“Apesar de suas ações apa- 

rentemente progressistas, De 
Klerk não foi o grande emanci- 
pador”. Ele era um gradualista, 
um pragmático cuidadoso. Ele 
não fez nenhuma de suas refor- 
mas com a intenção de se colo- 
car fora do poder. Ele as fez pre- 
cisamente pelo motivo opos- 

SANÇÕES. Nos anos Bo, porém, 
a Africa do Sul se tornou um 
pária global, com sua econo- 
mia estropiada por sanções in- 
ternacionais. O regime racista 
perdeu força. Os admiradores 
de Frederik de Klerk garantem 
que ele percebeu que o apar- 
theid estava com os dias conta- 

dos é acreditava que, para se- 
pultá-lo de vez, era preciso um 
lider conservador respeitado. 
Outros oviam como pragmaáti- 
co, ciente de que o controle 
dos brancos sobre a maioria ne- 

gra estava diminuindo. 
Ontem, após sua morte, a 

Fundação FW de Klerk divul- 
gouumvideo intitulado Mensa- 
gem Final em que ele fala sobre 
o apartheid. “Permitam-me ho- 
je, na última mensagem, repe- 
tir:eu peço desculpas pela dor, 
pelamágoa, pela indignidade e 
pelos danos aos negros, par- 
dos e indios na África do Sul”, 

disse. O NrT, AP e REUTERS 
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Crise diplomática 

INTERNACIONAL 

Belarus ameaça cortar 
envio de gás à Europa em 
retaliação às sanções 
UE vem apertando o 
cerco contra o líder 
belarusso por perseguir 
opositores; agora o acusa 
de usar migrantes para 
desestabilizar o bloco 

O presidente de Belarus, Ale- 
xander Lukashenko, ameaçou 
ontem cortar o fornecimento 
de gás da Europa se a União 
Europeia impuser mais san- 
ções a seu regime em razão da 
crise migratória na fronteira 
com a Polônia. 
A UE importa 40% do gás 

que consome dos russos. Des- 
te volume, 20% passa por Bela- 
rus, por meio de dois gasodu- 
tos que cortam o pais. 
Lukashenko fez a ameaça após 
a presidente da Comissão Eu- 
topeia, Ursula von der Levyen, 
anunciar na quarta-feira que o 
blocoampliará sanções ao regi- 
me, acusando-o de fazer um jo- 
go cínico ao encaminhar mi- 
grantes para as fronteiras da 
UE em umatentativa de deses- 
tabilizar o bloco. 

Lukashenko advertiu on- 
tem que seu governo responde- 
ria a quaisquer sanções, “Esta- 
mos aquecendo a Europa e 
eles estão ameaçando fechar a 
fronteira”, disse ele, segundo a 

agência de noticias estatal Bel- 
ta. “E se cortarmos o gas para 

eles? Recomendo que os lide- 
res de Polônia, Lituânia e ou- 

tras pessoas sem cabeça pen- 
sem antes de falar. Não deve- 
mos parar de defender nossa 
soberania e independência,” 

Os preços do gás e dos com- 
bustíveis na Europa dispara- 

Influência 

ram este ano em meioa preocu- 
pações com a baixa oferta an- 
tes do inverno. A disponibilida- 
de global ficou mais restrita à 
medida que as economias se re- 
cuperaram da pandemia de co- 
vid-19, enquanto os envios 

através de gasodutos da Rússia 
para a Europa Ocidental fo- 
ram menores do que o normal 
por conta da pressão russa pe- 
la construção de um gasoduto 
no Mar Báltico. A crise dos re- 
fugiados em Belarus se insere 
neste contexto, já que 
Lukashenko é aliado de Putin 
e Moscou mantém forte in- 
fluência sobre seu regime. 

“Essa questão não é um 
tema migratório, é 

parte de uma agressão 
de Lukashenko contra 

Polônia, Lituânia e 
Letônia” 

YLva Johansson 

Comissária curopeia para 
assuntos internos 

Thierry Bros, ex-consultor 
de petróleo e gás do Ministério 
da Economia da França e pro- 
fessor da Sciences Po em Pa- 
ris, disse ao Financial Times 

que a Rússia e a Gazprom de: 
terminarão se Lukashenko 
cumprirá sua ameaça. 

“Eles controlam o trânsito 
por Belarus, e se Lukashenko 
tentar cortar o abastecimento, 
elestém uma influência signifi- 
cativa sobre seu regime e a op- 
ção de redirecionar o abasteci- 
mento de gás”, disse. “A ques- 
tão-chave é se Vladimir Putin 
apoia Belarus nesta ameaça.” 

James Waddell da consulto- 
ria Energy Aspects, disse ao 

Sotaque brasileiro 
preocupa pais portugueses 

ESPECIAL PARA O ESTADO 

E RENATO VASCONCELOS 

Maria Leonor, de 7 anos, que 
vive em Miranda do Douro, 

começou a achar divertido “fa- 
lar brasileiro” depois de co- 
nhecer oyoutuber Luccas Ne- 
to na internet. Jonathan, de 6 

anos, vive no Porto e passou a 
cumprimentar as amiguinhas 

com um “oi, menina”, depois 

que descobriu vídeos de brasi- 
leiros no YouTube. 

As duas crianças são parte de 
um fenômeno em Portugal, O 
sotaque brasileiro tem preocu 
pado alguns pais depois do au- 
mento do intercâmbio entre os 
dois países, em virtude de on- 
das migratórias e da pandemia. 
O Diário de Noticias chegou a pu- 
blicar uma reportagem alertan- 
do para esse temor. “Há crian- 

diário britânico The Guardian 

que a ameaça de Lukashenko 
não parece crível. “Seria muito 
dificil para o Kremlin não estar 
politicamente vinculado a 
qualquer crise no trânsito de 
gás em Belarus, e isso provoca- 
ria uma resposta da UE.” 

PRESSÃO. A ameaça de 
Lukashenko ocorre em meio à 

crescente preocupação inter- 
nacional com a situação na 
fronteira entre o pais e a Poló- 
nia, onde milhares de migran- 

tes se reuniram nos últimos 
dias. Muitos chegaram a Bela- 
rus de paises como Iraque, Si- 
riac Iêmen, cautoridades curo- 
peias dizem que o aumento es- 
tá sendo orquestrado por 
Minsk em um esforço para de- 
sestabilizar a UE. 

Autoridades polonesas dis- 
seram ontem que várias cente- 
nas de migrantes tentaram for- 
car sua passagem pela frontei- 
ra em Bialowieza, na quarta- 
feira. Questionado sobre rela- 
tos de que a Polônia está em- 
purrando os migrantes de vol- 
ta para a fronteira, um porta- 
voz da Comissão Europeia dis- 
se que os governos deveriam 
agir segundo os direitos funda- 
mentais e Bruxelas está “estu- 

dando opções humanitárias é 
o retorno seguro (dos migran- 
tes) a seus países de origem”. 

A situação desta vez é dife- 
rente de outras crises migrató- 
rias. Em 2015, quando milhões 
de migrantes e solicitantes de 
asilo acudiram às fronteiras da 

Europa, quase despedaçando 
a União Europeia, muitos pai- 
ses-membros ofereceram asi- 

lo aos refugiados. Mas outros, 

como Polônia e Hungria, fecha- 
ram suas fronteiras, 

ças que só falam brasileiro”, 
diz o texto, que provocou um 
misto de críticas e brincadei- 
ras dos dois lados do Atlântico. 
O motivo apontado pela pu- 

blicação seria a influência de 
youtubers do Brasil, os mais as- 
sistidos pelos “miúdos” portu- 
gueses, que estariam mudan- 
do a forma de falar das crian- 
ças. A mãe de Maria, Glória Fi- 

dalgo, de 44 anos, diz que é im- 
portante que os jovens te- 
nham outras referências, mas 
acha excessivo a quantidade 
de conteúdo deyoutubers bra- 
sileiros. “Há videos que eu de- 
nuncio, porque incitam a vio- 
lência entre amigos”, explica. 

Verônica, de 32 anos, notou 
algumas mudanças na forma 
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Migrantes na cidade de Grodno, em Belarus: crise fabricada em Minsk 

ROTA DO GÁS 

UE importa 40% do gás que consome da Rússia 

FRANÇA a 

ESPANHA fã ] dia 

Seis anos depois, o atual im- 

passe na fronteira entre Poló- 
nia e Belarus ecoa a crise de 
2015, mas desta vez as autorida- 

des europeias insistem que os 
patses-membros estão unidos 
emrelaçãoà defesa das frontei- 
ras da Europa e a imigração 
descontrolada acabou, 
O que é diferente desta vez, 

afirmam os europeus, é que es- 
ta crisç é inteiramente fabrica- 
da por Lukashenko, como res- 
posta às sanções que a UE im- 

de falar do filho, Jonathan, que 
passou a usar o celular com 
mais frequência para assistir vi- 
deos - vários deles produzidos 
por brasileiros. “Quando ele 
encontra amigos brasileiros, 
começa a falar “brasileiro”. Lem- 
bro de um menino perguntar 
se ele era brasileiro.” 

Ainfluência cultural brasilei- 
ra em Portugal não é nova. A 
MPB, as novelas e o futebol 
moldaram o gosto lusitano. O 
pesquisador do núcleo de inteli- 
gência da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) Leonardo Paz ex 
plica que o Brasil é como um 
“primo maior” para Portugal, 
assim como os EUA são da In- 
glaterra. Alêm disso, o inter- 
câmbio facilita a transferência 
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pós ao seu pais em razão da 
eleição fraudulenta do ano pas- 
sado e da violenta repressão 
de opositores. 

Atualmente, há pelo menos 
4 milmigrantes retidos nas re- 
giões fronteiriças entre Bela- 
rus, Polônia e Lituânia, que de- 

clararam estado de emergên- 
cia e fortificaram suas frontei- 

ras. Mas videos e fotos mos- 
tram migrantes tentando at- 
rancar ou pular as cercas de 
arame farpado. 6 ar nvT e wP 

de conteúdo cultural. 
Coordenador do Instituto 

de Estudos Brasileiros da Uni- 
versidade de Coimbra, o portu- 
guês Osvaldo Silvestre vê uma 
situação “hibrida”, com ga- 
nhose perdas na força da cultu- 
ra brasileira em Portugal. Ele 
cita o crescimento do funk e 

do pop, e uma redução no inte- 
resse por novelas e pela MPB. 
Mas Silvestre não acredita que 
a cultura portuguesa esteja 
ameaçada. “Portugal tem 900 
anos de idade. Se a identidade 

portuguesa fosse assim tão 
fragil, por causa de fenômenos 
como este, seria muito preocu- 
parte”, afirma. 6 

COLABOROU LUCAS FIDALGO 
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Paraguai, Argentina, 
Brasil e Uruguai criam 
“Mercosul da COP 

O Cúpula do Clima & Acordos internacionais 

COP-26 está perto de acor 

METRÓPOLE 

do sobre 
as regras do mercado de carbono 

Fontes diplomáticas, incluindo delegação brasileira, já dão como certo que os 

entendimentos preliminares serão adotados pelos países em declaração nesta sexta 

EMILIO SANT'ANNA 

ENVIADO ESPECIAL 

GLASGOW 

A Cúpula do Clima das Nações 
Unidas (COP-26) entrano que 
pode ser seu último dia de ne- 
gociações a caminho de um 

desfecho para estabelecer as re- 
gras de funcionamento do mer- 
cado global de carbono. Fon- 

tes diplomáticas já dão como 
certo que os entendimentos 

preliminares serão adotados 
pelos países em declaração ho- 
je, em Glasgow, na Escócia. A 
delegação do Brasil cedeu nas 
tratativas e afirmou que os pai- 
ses estão “mais perto do que 
nunca” de chegar a um acordo 
para estabelecer o livro de re- 
gras, regulamentando o artigo 
6 do Acordo de Paris, 
A conclusão das rodadas de 

negociação se arrasta desde a 
formalização do acordo de Pa- 
ns,em 2015,e é considerada um 
dos principais resultados de 
Glasgow. Na edição anterior da 
conferência, a COP-2ç realiza- 

da em 2019, 0 Brasil foi um dos 
países que emperraram avan- 
ços e fizeram cobranças por 
contrapartida financeira para 
ceder. Agora a postura mudou. 

Para observadores interna- 
cionais, empresários ambienta- 
listas e cientistas que acompa- 
nham a cúpula do clima da 
ONU, a mudança do País estã 
ligada à pressão interna do se- 
tor privado brasileiro sobre o 
governo para rever a posição 
que travava o acordo, O Esta- 

dão teve acesso a um posicio- 
namento oficial da delegação 

do Brasil, lida em plenária on- 
tem, pelo negociador Leonar- 

do Cleaver Athayde, chefe do 
Departamento de Meio Am- 

biente do Itamaraty. Na reu- 
nião, o País indicou flexibilida- 

de em abrir mão de algumas de 
suas propostas originais que 
não vinham sendo acatadas, pa- 
ra criar uma forma de contabili- 
dade transparente das transfe- 
rêéncias de reduções de emis 
sões, o comércio de carbono, 
“O Brasil tem apoiado um re- 
sultado equilibrado que permi- 
ta a pronta implementação de 

abordagens cooperativas no ar- 
tigo 6”, diz o texto brasileiro. 
Uma das propostas abando- 

nadas era não aplicar “ajustes 
correspondentes” em determi- 
nadas transações, o que pode 
ria abrir caminho para uma du- 

PALIL ELLTSMAFP 

Espaço de eventos da COP-26, em Glasgow; a esperada conclusão da negociação se arrasta desde a formalização do acordo de Paris, em 2015 

Salba mais 

a O que é crédito 

de carbono 

Criado pelo Protocolo de 

Kyoto, em 1997, o crédito se 

baseia na não emissão de 

CO. Ou seja, países que ab- 
sorvem mais do que emi- 

tem dióxido de carbono po- 

dem vender esse crédito 

para os países com maiores 
emissões. O Acordo de Pa- 

ris avançou na criação de 
regras É parâmetros para 

esse mercado, como a for- 

ma de valoração e conta- 
gem desses créditos, mas 
após seis anos de indefini- 
ções os países ainda não che- 
garam à um acordo para 
sua regulamentação. 

A dupla contagem é um 
dos principais pontos discu- 
tidos em Glasgow. O desa- 
ho é estabelecer um meca- 

nismo que impeça que a 
emissão de um crédito de 

carbono seja contada e aba 
tida das emissões totais do 

pais que vendeu e do que 
comprou. Até esta edição 
da COP, o Brasil travava a 
criação de um item na regu- 
lamentação que impede que 
o pais que vendeu conte es- 
se crédito em seu balanço 
de emissões. | 

pla contagem de redução de 
emissões, tanto pelo país ven: 
dedor do crédito quanto por 
aquele que o comprou. Assim, 
ativistas ambientais dizem 
que poderia ser criada uma 
máquina de “lavagem verde”. 

NEGOCIAÇÕES. As regras do 
mercado devem evitar que 
uma determinada redução de 
emissões, caso comercializa- 

da, seja contabilizada por mais 
de um pais em suas metas de- 
claradas no Acordo de Paris, as 

contribuições nacionalmente 
determinadas (NDCs). 
“O Brasil inicialmente pro- 

pós uma solução com prazo de- 

terminado para uma isenção 
dosajustes correspondentes, pa- 
ra não serem aplicados a certas 
transações, Nos últimos dois 
anos, desde a COP-2s, estive- 

mos abertos a explorar a imple- 
mentação dessa proposta, po- 
rem, infelizmente, não encon- 
tramos a abertura esperada”, 
disse a delegação na reunião. 
“Chegamos à GOP-26 prontos a 
explorar outras soluções que as 
partes (países) sinalizaram posi- 
tivamenteantes, como aaborda 

gem de autorização.” 
Antes do início da COP-26, 

um grupo de 100 CEOs de em- 
presas brasileiras divulgou car- 
ta em que cobrava do governo 
federal uma mudança de postu 
ra na conferência, A preocupa- 

ção é que a manutenção das po- 
sições brasileiras defendidas 
em 2019, em Madri, causaria 

problemas e prejuizos ao setor 
privado. Permanecer com a 

mesma postura seria contratar 
ainda mais prejuizos futuros. 

CRÉDITOS. O principal ponto 

que separava a posição do Bra- 
sile dos países europeus ra so- 
brea dupla contagem dos crédi- 
tos de carbono. Quando um 

crédito é vendido ele passa au- 
tomaticamente a entrar na con- 
ta do pais comprador para aba- 
ter o total de suas emissões. O 
Brasil insistia em uma posição 
tu permutiria JL ESSO TMES- 

mo crédito também entrasse 
no balanço de emissões do lo- 
cal em que foi gerado. Dessa 
forma, o mesmo crédito conta- 

ria duas vezes para ser descon- 
tado, na origem e no destino. 
“Em Madri já havia essa pres- 

são, mas aqui em Glasgow a 

própria ausência de Bolsonaro 
ea presença de governadores é 
parlamentares criaram um ce- 
nário propício para isso”, diz a 
cientista política Maureen San- 
tos, professora da PUC-RJ e 
pesquisadora da Plataforma 
Socioambiental do BRICS Po- 
licy Center. 

Brasil mudou de postura 
após emperrar avanços 

na última cúpula 
do clima e cobrar 

contrapartidas financeiras 

Na Escócia paraacompanhar 
a conferência, ela afirma que a 
mudança de postura do Brasil 
veio acompanhada de maior 
comprometimento dos países 

desenvolvidos, fruto da prepa- 
ração do Reino Unido para rece- 
ber o evento e do presidente da 
COP-26, Alok Sharma. € 

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTO DE IMPORTAÇÃO 

Nós, Xylem Brasil Soluções para Agua Lida, portadora do CNPJ Nº 
80.039.401/0001-87, comunicamos para o fim de Desbloqueio de CE 
no Sistema Siscomex Carga CE: 31032008152105242415426s que O 
Conhecimento de Transporte Maritimo B/L Nº, 

Número do BL; 5320845905 de 17/09/2021 relativo ao navio Grande Nigeria, 

cuja da atracação se deu em 05/10/2021 toi extraviado. 



SEXTA-FEIRA. 12 DE NOVEMBRO DE 202] 

A O ESTADO DE 5. PAULO METRÓPOLE 
PREVISÃ O DO TEMPO MD: uia TARDE Wir WiLtP uam SABADO DOFINGO EERANDA TESÇA E LUMA 

| ' DE CHIPAR ; ELLATAA nr ada Ro prima. “rm |] HMA am Ba 

Tl de % ha A % Ed io 1/24 15/26"; 16/28 “a CAESERNTE TUM MME 

& a 4 ; ” =” "ue DI 
: : É | F “ MM E “a “ “a E MASCENTE SHIS HINSLENTE 257 103] 

PENTE: HINOS 

ECA, Tábuas das marés: Potede Saes Capitais TD minas Mundo Fuso MÍNjMAs FUSO pa pda, 
Estado de SP mar o h a | ARNCRU dra MacH dnpr asiado 0 rr MEO 1 Hr 

Ega qe +. o BELÉM d cor manais Me MB ATFMIS 5 ME HUM [Rs 
; TR | [RIR l q BOMORONIEO APITO ANTA O E O 

o + Re | EJA VETA PALMAS E UE Bam 4 IM ME E TE 
. ' FARTA 1 PÚRTIALEDAE Me RS PALNELAS k Er MA DORA | CR] 

A HE ida CAMPOGAAMIE MD POR dO  BMMIAME Url Bai RE: 
E IM Nm O + OM um MEN AEE E AT CARACAS To TAN HMA o WW 

RS DA A TT ae TENTO ANMEAMNCO RITA ALA COF MM 4 TE 
apago unia - Ema ! DE FORMOS OT ANDES APTO EMOAD 4 JR JM o IE 
DE dA E 3 FOMIMETA dE MT SALNHDOS E E o AM TEAM 5 Wo 

EMANA Meo sd Lit o OMANHESAIMD 5 E Pl [E 
DOMINGO, lá SEGUNDA, 15 JOÃO PESSOA TERESINA um lin 7 Et TR NE 

€ Previsão detempo mea a : E EE Me USA TO Wal MaMEIM 4 TU 
ba ” Em , H ae COMES 3 um 

1 i | RSA ba us . e ; tutto a [ 

fechado, frio e com Umas 6 till tá : auras previsão para os poússmos MRE 4 IEA CLIMATEMPO 

di T 1 doa | dias wrenaestadno.combriclima aii => parte neani A chuviscos a qualquer hora. | e-tempalsp-sao-paulo ET E am  Sipemiem Company 

Problemas com Receios de complicações 

cartão de crédito Propriedades rurais têm 
70 milhões de hectares 
de floresta sob risco 

Perda vegetal pode 
levar País a emitir 5,8 
bilhões de toneladas 
de gás carbônico, 
segundo mapeamento 
de especialistas 

ANDRÉ BORGES 
BRASÍLIA 

Uma árca de floresta nativa 
que soma 70 milhões de hecta- 
res em propriedades rurais, O 
equivalente ao território dos 
Estados de Minas e Pernambu- 
co, corre risco de ser desmata- 

hoje estão de pé, dentro de 11 
milhão de propriedades ru- 
rais, mas que podem vir abaixo 
por serem maiores que as Tê- 

servas legais exigidas em lei. 

PRESERVAÇÃO. Hoje, qualquer 
propriedade no bioma Amazô- 
nia é obrigada a garantir a pre- 
servação de 80% de sua vegeta- 
ção nativa. No Cerrado, Panta- 
nal é Pampa, porém, essa exi- 
gência cai para 20%, chegando 
a, no máximo, 35%, Nos casos 
em que esteja nos nove Esta- 
dos da Amazônia Legal. 

Da área de TO milhões de 

problemas como a degrada- 
ção ecológica, a pobreza, in- 
segurança alimentar, a con- 
centração de renda”, diz o 
pesquisador Tiago Reis, da 
ONG Trase na América do 
Sul. 

EMISSÕES. Os cálculos apon- 
tam que o Brasil poderia 
emitir 5,8 bilhões de tonela- 
das de CO se ocorresse o 
“desmatamento legal” des- 
ses 70 milhões de hectares 
de vegetação nativa, De to- 
da essa área, uma parcela de 
325 milhões de hectares - 
com 152,8 milhões detonela- 

Reclamação do leitor Leo- 
nardo Fraga Godoy: “Gos- 
taria de ajuda para resolver 
um problema. No dia 11 de 
outubro, fiz a compra de 
uma passagem aérea no site 
da Air France. Noentanto,a 

compra foi cancelada no dia 
seguinte. Ao verificar a fatu- 
radomeu cartão, que vence 
agora dia 16 de novembro, a 
cobrança ainda aparece lá. 
Liguei paraa companhia aé- 
rea e eles disseram que o 
problema não é com a em- 
presa e o reembolso inte- 
gral foi processado com su- 
cesso, Então, liguei para o 
Bradesco, que informou 
que o problema não é com 
eles, já que não receberam 
nenhuma notificação da Air 
France. Minha fatura vence 
em poucos dias e preciso so- 
lucionar este problema.” 

Resposta do Bradesco; 
“Sempre que identificada al- 

O momento político é de ex- 
pectativa, havendo receios de 
que possa revestir-se de carac- 
ter mais serio que o de simples 
manifestação de apoio ao st; Ni- 
lo Peçanha, o telegramma que 
foi endereçado a s. exa. pela 
maioria da officialidade da 
guarnição do Rio Grande do 
Sul. (...) Reina por isso certain- 
quietação diante da possibili- 
dade de agitação militar contrá- 
naaosr. (Arthur) Bernardes. À 
reunião do Club Militar, convo- 
cada para amanhan é esperada 
com geral anciedade e 

= 

Anúncio de 12/11/1921 da para ampliação de produ- das de emissões potenciais guma irregularidade no uso 
ção agricola e pastagem. Isso hectares que pertence a deCO -corresérioriscode docartão, o cliente deve en- 
ocorre porque essa imensidão propriedades rurais, 3,25 ser desmatada até 20295. trar em contato com o emis- srs 
verde é um “excedente” de re- milhões corremriscode | Isso se deve ao fato de sor, nos canais de atendi- CORREÇÕES 
servas legais de vegetação que 
cada propriedade rural, por lei, 
tem de manter intactas e, por 
extrapolarem os limites exigi- 
dos, são vulneráveis a pedidos 
para serem devastadas. 

Esse mapeamento é parte 
de um estudo feito por nove 
especialistas ligados a Univer- 
sidade de São Paulo, Universi- 

desmate até o ano de 2025 

Como a exigência da faixa 
de preservação é alta na Ama- 
zônia, a maior parte das áreas 
que poderiam, legalmente, ser 
requisitadas para desmate es- 
tános demais biomas, Agutori- 
zação para desmatá-las é deci- 

que essas áreas estão sub- 
metidas aos principais cau- 
sadores do desmate, como 
expansão de área de pasta- 
gemeboas condições de so- 
lo e clima para a produção 
agropecuária, entre outros. 
Para os especialistas, o 
ideal é que o Pais passe a de- 
fender, efetivamente, o des- 

mento, e relatar a ocorrên- 
cia. Caberá ao emissor do 
cartão avaliar o caso e cum- 
prir as condições previstas 
no regulamento do cartão e 
as regras das bandeiras. O 
banco esclarece ainda que 
cada caso éanalisado de ma- 
neira individual. E por ques- 
tões de sigilo bancário o as- 

Troféu Guerreiro da Educa- 
ção. Na edição de ontem (Me- 
trópole, pág. Ag), foi grafado 
de forma errônea o nome da 

médica Angelita Habr-Gama, 
uma das agraciadas com a pre- 
miação, € 

Você pode colaborar enviando e-mail para 
dade Federal de Minas Gerais, dida pelas Secretarias de Meio matamento zero, seja o ile- sunto está sendo tratado di- cormecorsmestadas.com. 

WWE-Brasil, Instituto de Ma- Ambiente estaduais. Pelas leis gal ou do excedente de re- retamente como cliente.” e 
nejo e Certificação Florestal e atuais, essas áreas não entra- servas legais. A recomenda- = 
Agricola (Imaflora) e aorgani- riam no critério de desmata- ção está alinhada à recém- 8 Teve algum direito como cidadão LOTERIA 
zação não governamental Tra- 
se. À partir do cruzamento de 
dados oficiais do governo, foi 
possível filtrar as florestas que 

FALECIMENTOS 

Elpídia Benedicta Gomes - Dia 9,905 

IDO anos. Era solteira. Deixa a filha 

Mary Apparecida, parentes e amigos. 

O enterro foi realizado no Cemitério é 

Crematório Primaveras. 

Maria de Carvalho Teixeira — Dia 11, 

aos 94 anos. Filha de Manuel Ferreira 

de Carvalho e Ana Mendes Leal. Era 

mento ilegal, como ocorre nas 
unidades de conservação. 

“O desmatamento éaponta 
do iceberg. Por tras dele estão 

casada com Luiz de Vasconcelos Tei- 

xeira. Deixa 05 filhos Luiz Fernando, 

Elizabeth, Verae Marilde, Denterro foi 

realizado no Cemitério da Paz. 

Luzia Tenorio de Araujo - Dia 9, aos 

B6 anos. Era solteira. Deixa parentes e 

amigos. O enterro foi realizado no Ce- 

mitério e Crematório Primaveras. 

assinada Declaração de Flo- 
restas da COP-26 , apoiada 
por mais de cem paises, in- 
cluindo o Brasil. 6 

Ismael Dias de Souza - Dia 8, aos 7] 

anos. Era casado com Zulmira Ines de 

Andrade Souza, Deixa os filhos Fabio, 

Marcia, Ismael, parentes e amigos. O 

enterro foi realizado no Cemitério e 

Crematório Primaveras. 

Ivo Beltrao Tenorio - Dia 7, aos Bá 

anos. Era casado com Cleonice de 

e ou consumidor desrespnitado? O 
a blog Seus Direitos pode ajudar. 
om Envio suas reclamações, com 05 

devidos documentos, dados pes- 
soais e contatos, alérm do nome 
dies nçlvidos ma questo, para o 
spreclamapestadao.com 

Souza Tenorio. Deixa as filhas Vivia- 

ne, Vivian, Vanessa, parentes e ami- 

gos.D enterro foi realizadono Cemité- 

rio e Crematório Primaveras. 

MISSAS 

Luiza Tociko Yamamoto Passerotti 

- Amanhã, às 10 horas, na Paróquia 

Santa Terezinha, na R. Maranhão. BIT, 

as Para ver 05 ressiltados, apente a câma- 
eRRo ra cio ses celulas para o DF Code ou 

gas acesse https:!iloterias. esta- 
re dad com brimegá-sena, 

Para pablicor amincio fúnebre: Balção Limão é [1] 5555-4139 0 (11 3315-2523 DWHATSAPE MSS-025] 4 Agendimento de 2º a E das AGO 35 2h horas Sábado das Bh 35 20h, Domingo das b4h as 20d So serán pubiicadas noticias de fslecimen 

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

Higienópolis (7º dial, 

Vera Nascimento do Couto —- Ama- 

nha,ás 8 horas, na Paróquia Assunção 

de N. Sra. na AL Lorena, G6S, (7º dia), 

Fernando Luiz Ribeiro Bacellar - 

Amanhã, às 15h30, na Paróquia Nossa 

senhora de Fátima, na R. Barãoda Pas- 

sagem, 971, Vila Leopoldina (1 ano). 
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€ Cúpula do Clima & Protagonismo 

De CEO a líder 
indígena, 
pavilhão expõe 
Brasil diverso 
na Escócia 

Local criado em 
Glasgow chamado 
“Brazil Climate Action 
Hub” é um espaço livre 
de discursos de ódio e 
ponto de encontro 

JOÃO GABRIEL DE LIMA 
ENVIADO ESPECIAL 

GLASGOW 

Existe um Brasil livre dos dis- 

cursos de ódio. Ele fica na Es- 
cócia e faz fronteira com os 
Emirados Árabes. É o Brazil 
Climate Action Hub, o pavi- 
lhão da sociedade civil na 
COP-26 de Glasgow — o lugar 
onde o Greenpeace esbarra 
com o agronegócio, à influen- 
cer do Complexo do Alemão 
conversa com banqueiros, € 

empresários discutem com 
cientistas como melhorar suas 

práticas ambientais. 
O Brasil tem dois pavilhões 

na COP, o “oficial” e este da 
sociedade civil, muito mais 

movimentado - e frequente- 
mente lotado. Quem não con- 

segue entrar acompanha as 
mesas de debates pelas pare- 
des envidraçadas. De tempos 
em tempos o corredor entope, 
E seguranças escoceses apare- 
cem para liberar o caminho. 
Não raro a agitação transbor- 
da para o estande vizinho, dos 
Emirados Árabes, transforma- 

do numa espécie de lounge 
dos brasileiros. 

“Antes as companhias 
mandavam gerentes. 
Agora vêm os diretores 
e até CEOs.” 

José Carlos da Fonseca 

Diretor executivo da Ibã, 

Indústria de Árvores 

O pavilhão reflete a diversi- 
dade dos brasileiros fora da de- 
legação oficial. Trata-se do 
maior contingente de jovens, 
empresários, populações tradi- 
cionais, representantes do 
agronegócio c movimento ne- 
sro que já participaram de 
uma conferência doclima. Jão 

pavilhão oficial só ficou cheio 
quando o ministro do Meio 
Ambiente, Joaquim Leite, fez 
anúncios na terça-feira. 

ENCONTRO. “O Brazil Climate 

Hub acabou se tornando um 
grande ponto de encontro, e 
era mesmo essa a intenção”, 
diz a economista Ana Toni, di- 

retora do Instituto Clima e So- 

ciedade e uma das anfitriãs do 
estande. Num único dia, passa- 
ram por lá líderes empresa- 
riais, como Marcello Brito, da 

Associação Brasileira do Agro- 
negócio (ABAG) especialistas 
em desmatamento, como Tas- 
so Azevedo, da MapBiomas; e 
representantes do terceiro se- 
tor, como Nona Szabó, do Insti- 

tuto Igarapé. 
Outro momento movimen- 

tado foi anoite em que o Brazil 
Climate Hub recebeu a visita 

da lider indigena Txai Surui, a 
única brasileira a discursar na 

abertura do evento, em meio a 
vários chefes de Estado. Txai e 

Marcello Brito conversaram 

sobre os planos de lançar uma 
nova marca de chocolate com 
o cacau produzido pelos pai- 
ter-suruyi. Brito esteve nas 

COPs de Paris e Madri. Esta é 

sua terceira Conferência do 

Clima. Nunca houve tantos 

empresários numa COP, “An- 
tes as companhias mandavam 
gerentes. Agora vêm os direto- 
res e até CEOs”, diz José Car- 

los da Fonseca, diretor executi- 

vo da Ibá, Indústria Brasileira 
de Árvores. Ele acompanha o 
circuito ambiental desde a Rio 
y2 — fez carreira na área no Ita- 

maraty. Entre os empresários 
que passaram pelo pavilhão es- 
tão também Marcos Molina, 
da Marfrig, e Guilherme Leal, 

da Natura. 

CONVERSA. O ministro do 
Meio Ambiente da Noruega, 
Espen Barth Eide, convidou pa- 
ra uma reunião cinco dos fre- 

quentadores do Brazil Clima- 
te Hub: Ana Toni, Marcello Bri- 

to, os pesquisadores André 
Guimarães e Márcio Astrini, & 

Marina Grossi, representante 
do setor privado. “Foiuma boa 
conversa. Vivemos uma era 
em que os investidores bus- 
cam a segurança de produtos 
rastreáveis, por isso são neces- 
sárias integridade e credibili- 
dade internacional”, diz Brito. 

A presença crescente de 
CEOs c a integração entre po- 

líricos, ambientalistas e empre- 
sários — marcas registradas 

EDUARDO Cara HO 

Mesa de debates no Hub; nunca houve tantos empresários, jovens e populações tradicionais numa COP 

Amazônia continua 
aser o foco, com 
imagens e pesquisa 

Um assunto é recorrente: a 
Amazônia. O pavilhão lotou 
quando o fotógrafo Sebas- 
tião Salgado apareceu por lá, 

desta COP de Glasgow - refle- 
tem o espirito do tempo. O fu- 
turo com baixo carbono irá 
provocar reviravolta na econo- 
mia. À próxima revolução in- 
dustrial será verde e digital, 
nas palavras de Ursula Van 
Der Leyen, presidente da Co- 
missão Europeia, o que irá ge- 
rar oportunidades para quem 

na terça-feira — três de suas 
imagens eloquentes da Amazó- 
nia estão numa parede do Bra- 

Zi] Climate Hub, ão lado de 

obras de fotógrafos locais. No 
mesmo dia, Nona Szahó falou 
de sua pesquisa sobre crimes 
ambientais. “Iniciamos um 
levantamento abrangente so- 

abraçar o novo mundo, 
O diálogo constante entre 

os diversos atores também é 
umatendência. Estudos de Ad- 
jl Najan, especialista em clima 
e relações internacionais que 
dá aulas no Massachusetts Ins- 
titute of Technology (MPT, 
mostram que os paises onde 
hã conversa constante entre 

ESTADÃO ste [A si 

m&rnin 
cal 
Mercado em 
15 minutos 

[O sei A] 
9 | I 

bre o assunto”, diz. “É muito 

importante que a Amazônia 
seja tema dos debates na 
campanha eleitoral do ano 
que vem, e iremos contribuir 
para isso”, afirma Carol Pas- 
quali, diretora do Greenpea- 
ce no Brasil e frequentadora 
dos debates no pavilhão. é 

sociedade e governos são aque- 
les que têm mais possibilidade 
de se desenvolver. O laço en- 
tre sociedade e governo se 
rompeu no Brasil de Jair Bolso- 
naro — mas iniciativas como o 
Brazil Climate Action Hub 
mostram que sim, nós pode- 
mos conversar - e, a partir do 
diálogo, criar boas ideias. € 

O encontro semanal analisa 05 cenários político e econômico para quem quer entender 

melhor o mercado financeiro e traz novidades quentes para quem já domina o assunto. 

Um diagnóstico valioso sobre o que vem 
pela frente e perspectivas para o investidor. 

Il. 
Martin Iglesias Mediação 

uesade erempe nisi DOES Michelle Trombell 
em Investimentos e Alocação Jornalista 
de Ativos do ltaú : 

Todas as segundas-feiras, as 9h 

Assista pelas mídias sociais do 
Estadão e do Itau Personnalitê 

Bo ae [ad es E pestadão [in] 

E lgupersonnalte BN itaupersornalito 

Lim projetor 

TRT Qmezo 
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MUSEU DE Pal ECNTOLDOLA DE MARÍLIA, 
Cien, TSE ds q TA 

Arqueologia 

Novo fóssil de dmossauro 
é encontrado em obra de 

rodovia no interior de SP 
Pedaço de osso, 
possivelmente do 
fêmur de titanossauro, 
foi levado para o 
Museu Paleontológico 
de Marília 

Um novo fóssil de dinossau- 

ro foi encontrado em obra de 
duplicação da Rodovia Ra- 
chid Rayes (SP-333), em Mari- 
lia, interior de São Paulo. O 

pedaço de osso, possivelmen- 
te do fêmur de um titanossau- 

ro, foi retirado na última ter- 
ça-feira, dia 9,e levado para o 
Museu Paleontológico de Ma- 
rilia para estudos. 

De acordo com o paleontó- 
logo Willian Nava, coordena- 
dor do museu, o fóssil estava 
emumnivel rochoso diferen- 

Eleições 20 e 

te de outra ossada resgatada 
no início de outubro, indican- 

do serem de animais distintos, 
embora da mesma espécie, 
O paleontólogo acredita que, 

entre a deposição de uma carca- 
ca ce da outra, podem ter se pas- 
sado milhões de anos, O que re- 
força a tese de que o interior de 
São Paulo foi uma espécie de 
“parque dos dinossauros” no pe- 
riodo cretáceo, entre 140 mi- 
lhões e 65 milhões de anosatrás. 

FAUNA JURÁSSICA. Nos dois 
casos, os fósseis são detitanos- 

sauro, espécie de dinossauro 
herbivoro, caracterizado pela 
cauda e pelo pescoço longos. 
Conforme o pesquisador, às 
achados indicam que essa es- 
pécie pode ter sido a fauna ju- 
rássica mais abundante no 
atual território paulista. 

Nava explicou que o talude 
contendo os fósseis ultrapassa 

PRÉVIAS PSDB 

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

transmissão ao vivo  TVESTADÃOM O jestadão O Gestadão (OD) Gestadão 

os20 metros de altura. Osacha- 

dos do início de outubro - um 
pedaço de fêmur e fragmentos 
menores - aconteceram no ni- 
vel mais alto do barranco. 

Jã os novos fósseis de um 

fêmur fragmentado durante 
as obras estavam em um pon- 
to mais baixo, quase ao nível 
do leito da rodovia. Às esca- 

Paleontólogo acredita que 
São Paulo foi uma espécie 

de “parque dos dinossauros” 
entre 140 milhões e 

65 milhões de anos atrás 

vações para a retirada dos 
fósseis foram feitas com a 
ajuda do geólogo Nilson Ber- 
nardi, especialista em resga- 
te arqueológico. 

De acordo com Nava, como 
os achados estavam sobrepos- 

SP-333 é foco de escavações; fósseis são do periodo cretáceo 

tos e, pelas caracteristicas dos 
fósseis, são de animais diferen- 

tes, é possível deduzir que entre 
a deposição de uma ossada e da 
outra decorreu muito tempo. 
“Podemos afirmar que são 

restos de pelo menos dois tita- 
nossauros, pois há ossos na 
parte superior do corte da coli- 
na, como também encontra- 
mos fósseis quase ao nível da 
rodovia”, explicou. As rochas 
contendo os fósseis foram leva- 
das para o museu de Marília pa- 
raa colagem dos fragmentos e 
a continuação dos estudos. 
Além dos pedaços de fêmur en- 
contrados agora e em outubro, 

Realização: 

já foram achados outros fós- 
seis nomesmo sítio, como al- 
guns fragmentos de costela, 
uma vértebra caudal eum os- 

so que pode ser da pata dian- 
teira do titanossauro, 

Osachados de fósseis na re- 
gião remontam ao fim do sé- 
culo passado. Em 1993, Nava 
encontrou um osso de quase 

1 metro de comprimento, à 
16 km de Marilia. Quase 20 
anos depois, ele fez outro 
grande achado: um titanos- 
sauro com 70% da ossada pre- 
servada, até hoje considera- 

do o esqueleto dessa espécie 
mais completo do Brasil. 6 

PARTICIPANTES 

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

(UFRJ) e diplomata de carreira formado pelo Instituto Rio Branco, 
onde participou de missões na Argentina (1976 e 1977), na Bolivia 

(1977) e na Venezuela (1977). Foi ministro-chefe da Secretaria-Geral 
da Presidência no governo Fernando Henrique Cardoso, deputado 
federal, senador e prefeito de Manaus. 

Eduardo Leite - GOVERNADOR DO RIO GRANDE DO SUL 
Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) 
com curso de política pública da Universidade de Columbia, 
nos Estados Unidos. Foi vereador, prefeito de Pelotas e é atual 
governador do Estado do Rio Grande do Sul - o mais jovem do Brasil, 
com 36 anos, & O primeiro a se assumir LGBT. 

João Doria - GOVERNADOR DE SÃO PAULO 
Jornalista e publicitário pela Fundação Armando Álvares Penteado 
(Faap), foi secretário municipal de Turismo de São Paulo, presidente 
da Paulistur e é o atual governador do Estado de São Paulo. 
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Pandemia do Coronavirus 

Fiocruz diz que casos da 
Baixada Fluminense não 
são de “vaca louca” SAÚDE nf AB 

Vacinas aumentam sensação de segurança 
Pesquisa mostra que 75% dos brasileiros se sentem muito seguros ou seguros contra a covid-19 

A maioria dos brasileiros 
(7576) se sente “muito segura” 
u “segura” com o avanço da 

vacinação contra a covid-19no 
País, revela pesquisa feita pelo 
Ipec com 2 mil pessoas a pedi- 
do da Sociedade Brasileira de 
Imunizações (SBim) e da Pfi- 
zer. Elas relatam sensações po- 
sitivas. Esperança (295), oti- 
mismo (24%) e alívio (16%) 
são as mais citadas. Apesar dis- 
so, 86% dizem temer uma no- 

va onda da doença. 
A pesquisa foi feita online, 

AGENDA COVID 

com pessoas de 16 anos qu 
mais, de todas as regiões do 
Paíise classes sociais, entreige 

29de outubro. A maioria incen- 
tivou parentes, amigos e cole- 
gas de trabalho a se vacinarem. 
A expectativa pela retomada 
nos próximos meses é grande. 
Pelo menos 40% querem vol- 
tar a encontrar mais parentes 
e amigos, bem como frequen- 
tar locais fechados, como cine- 
mas, restaurantes, igrejas € 
shoppings. Viajar aparece em 
segundo lugar, com 32%, 

“Esses dados positivos reve- 
lam q reconhecimento da po- 
pulação em relação à contribui- 
ção da ciência para a saúde”, 

à SITSAÇÃO MO PAÍS, COM DADOS DO CONSÓRCIO DA IMPRENSA E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (RECUPERADOS| 

610.328 
Tia 

[E MORTES 

243 
MONTA RERSTEIE 

DE RORRES EM 

Cronograma da vacinação 

SÃO PAULO 
A capital paulista continua 
aplicando as primeiras, as se- 
gundas e as doses de reforço 
em todas as unidades, das & 

às 17 horas. Essas últimas es- 
tão disponíveis para os traba- 
lhadores da Guarda Civil Me- 
tropolitana (GCM), do Servi- 
ço Funerário eagentes fiscali- 
zadores das subprefeituras; 
idosos com mais de 60 anos, 
profissionais da saúde acima 
de 18 anos e adultos com alto 
grau de imunossupressão. 

RIBEIRÃO PRETO 

Idosos de 68 a 79 anos que 

concluíram o esquema vaci- 
nal (segunda dose ou aplica- 
ção única) até 12 de maio po- 
dem fazer agendamento pa- 
raa dose de reforço no ende- 
reço eletrônico da Prefeitura 
(bttps://vaci- 
narp.coderp.sp.gov.br/agen- 

230 
MErU MNEL 
DE-LBITS 

damento/), a partir das ghão, 
ou pelos telefones 3977-9441 

É 3977 -G4d2, 

CAMPINAS 
O municipio mantém a apli- 
cação da dose de reforço para 
trabalhadores da saúde, adul- 

tos com alto grau de imunos- 
supressão, pessoas acima 
dos 60 anos. À primeira dose 
também está disponivel para 
todos os adolescentes de 12 a 
17 anos e adultos que são mo- 
radores de Campinas. 

RIO 

A capital oferece nesta sexta 
a primeira dose para pessoas 
com 12 anos ou mais e a dose 
de reforço para homens com 
é1 anos ou mais, profissio- 

nais da saúde e adultos com 
alto grau de imunossupres- 
são que tenham completado 
o esquema vacinal até 31 de 
maio. & 

198.632.260 
TOM RL LE 
LR 

disse a médica Júlia Spinardi, 
lider da área de vacinas da Pfi- 
zer Brasil, que apresentou a 
pesquisa. “Mas vale lembrar 
que a pandemia ainda não aca- 
hou, e é de extrema importân- 
cia que as medidas de preven- 
ção sejam mantidas”, alerta. 

NOVOS HÁBITOS. O estudo reve- 
lou ainda que as pessoas pre- 
tendem incorporar à rotina 
muitos dos hábitos adquiridos 
na pandemia, como o uso do 
álcool em gel (58%), lavar as 
mãos ao chegar a um lugar 

(5895), O uso eventual de más- 
caras (40%) e evitar aglomera- 

ções e contato físico desneces- 

21.026.926 
TAL PE 

TESTES PESITAIS 

O múmero de pessoas vacina- 
das com ao menos uma dose 
chegou ontem a 156.632.260, 

o equivalente a 73,43% da 
população total. E 123,4 mi- 
lhões estão com a imuniza- 
ção completa (57,85% de to- 
daa população). 

sarios (31%). “Com o tempo, 

muitos hábitos serão relaxa- 
dos e até abandonados, como 

o distanciamento e a lavagem 

21130.382 
NIMERA DE 

RECOPERADOS” 

19.144 
HEMILS CASOS 

LETECTADIE ER MH! 

COD PPP PSD 

di o Pa” 

BEST FRIDAY 

frequente de mãos”, disse o di- 
retor da Sbim, Renato Kfouri. 

FAKE NEWS, Para a maioria dos 
entrevistados (72%), as fake 
news atrapalharam a vacina- 
ção. Deles, 49% afirmaram não 

compartilhar informação (fal- 
sa ouverdadeira) por não ter o 
habito. Outros 462 só compar- 
tilham informações após con- 
firmar a veracidade. Só 2% ad- 
mitiram compartilhar informa- 
ções sem saber se são verdadei- 
ras. As fontes mais citadas fo- 
ram órgãos oficiais (609%), pro- 
fissionais de saúde (5325) e vei- 
culos tradicionais de comuni- 
cação (36%). 6 

fm) MA WEB 
Confira mais algumas cidades 

sa ed dvençoda imunização 
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FEIRA ESCANDINAVA 2021 

OPORTUNIDADE ÚNICA! 

A FEIRA ESCANDINAVA 2021 está chegando ao fim, mas ainda 

dó tempo de aproveitar os bárbaros produtos nórdicos. Confiral 

ÚLTIMOS DIAS! 

Cidra de Maçã Somersby 4,5% 330 ml [pack é ls .. R$ 16,00 

Acidente em São Paulo 

Laudo aponta fissuras em gruta que ruiu e 
matou nove bombeiros em Altinópolis 

Um laudo assinado por geólogos do Instituto de Pes- 
quisas Tecnológicas (IPT), de São Paulo, apontou fissuras e 
falhas na estrutura da gruta Duas Bocas, que desabou e ma- 
tou nove bombeiros, no dia 31, em Altinópolis, interior de 

São Paulo. O documento, assinado também por especialis- 
tas da Defesa Civil e do Instituto de Pesquisas Ambientais 
(IPA), recomenda que seja mantida a interdição da caverna 
pelorisco de novos desmoronamentos. A RealTime,empre- 
saque davatreinamento aos bombeiros, informou que agru- 
tafoi inspecionada antes do treinamento capresentava con- 
dições normais, porém chovia muito quando aconteceu o 
acidente. & 

Cerveja Tuborg Gold 5,6% 330 ml (pack 24 latas)... o: R$ 99,00 

Caviar 60% Ovas de Bacalhau Kavli 190 g ... carece R$ 24,00 

Queijo Brie Castello 125 9... RÉ 18,00 

Queijo Comembert Castello 125 g....... o R$ 18,00 

Cebolo Frita 200 g .. a R$ 9,00 

Marzipan Anthon Berg Colíes 330 dus PE R$ 5,00 

Bolos de Goma e de Alcaçuz Malocã; Got & Blandoi Original 1609 g R$ 9,00 

Escorredor de Alimentos Orthex - diâmetro 22 EM e R$ 19,00 

BEBA COM MODERAÇÃO. 

APROVEITE, ENTRE NO SITE E BOAS COMPRAS! 

ESTOQUES LIMITADOS 

hHps://feira2021 .feiraescandinava.com.br 

A+ EH AS ENTREGAS SERAC' REALIZADAS MA GRANDE SAO FALE, CAMPINAS ESTA ATUBA, JUDIA! SANTOS E SORA 
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Eliminatórias da Copa 

ESPORTES COB divulga indicados 
ao prêmio de Melhor 

Atleta do Ano 
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Brasil vence a Colômbia com gol 
de Paquetá e está na Copa do Catar 

Seleção brasileira chega a 11 vitórias em 12 jogos no torneio; equipe enfrentou um 

rival que dificultou o jogo; Tite precisou mexer no time para buscar o resultado 

O Brasil está oficialmente na 
Copa do Mundo do Catar. Ga- 
rantiu matematicamente sua 
classificação ao vencer a Co- 

lômbia por 1a oontem ânoite, 
na Neo Quimica Arena. Com 

34pontos em 12 partidasa sele- 
ção ficará no mínimo em quar- 
to lugar nas Eliminatórias Sul- 

Americanas - classificam-se 
quatro equipes diretamente e 
a quinta colocada vai para a re- 
pescagem. 
“A classificação é fruto de 

um trabalho que a gente vem 
construindo lá atrás. Nosso ob- 
jetivo era classificar o Brasil pa- 
raa Copa, e graças a Deus con- 
seguimos isso hoje”, disse Lu- 
cas Paquetá, autor do gol que 
leva o Brasil ao Catar. 
A classificação foi vista de 

perto pelo garoto Bruninho, 
bostilizado do domingo na Vi- 
la Belmiro pela torcida do San- 
tos por ter pedido a camisa do 
goleiro Jailson, do Palmeiras. 
No dia anterior, ele havia sido 
convidado pelo técnico Tite pa- 
ra conhecer a seleção e ontem 
foi levado com o pai, Moisês, 

para assistir ao jogo. 

JOGO DURO. À partida de on- 
tem foi bastante dura para a se- 
leção brasileira. O bem monta- 
dotime colombiano não se ini- 
be em jogar de forma forte, 
mas às vezes violenta c até des- 
leal. Fizeram 12 faltas no pri- 
meiro tempo —- o Brasil não fi- 
cou muito atrás, pois cometeu 
1 algumas pesadas, que ren- 

SEBASTIÃO MOREIRA/EFE 

Paquetá se emociona na Neo Quimica Arena; jogador sonha em permanecer na seleção para a Copa 

deram trés cartões amarelos 
aos comandados por Reinaldo 
Rueda. O alvo preferido, claro, 

foi Neymar. 
A equipe de Tite demorou a 

engrenar. Nos 20 primeiros mi- 
nutos, além da forte marcação 
adversária, também sofreu 
com a própria lentidão. 
A Colômbia deu alguns sus- 

tos, como em uma chute de 

Barrios que passou rente ao 
travessão na primeira boa joga- 
da da partida e num chute de 
primeira do bom Luiz Diaz, 
que por pouco não surpreen- 
deu o goleiro Alisson. 
O Brasil, com Neymar livre 

para flutuar pelo campo, e boa 
movimentação de Lucas Pa- 

quetá é Raphinha, só melho- 
rou nos 20 minutos finais da 
etapa, quando acelerou mais o 

jogo. Por duas vezes, esteve 
muito perto do gol, Quando 
Danilo acertou a trave após re- 
ceber de Raphinha e penetrar 
em diagonal; e em cabeçada de 
Marquinhos que passou tiran- 
do tinta" da trave após uma co- 
brança de escanteio. 

Tite tornou a equipe mais 
ofensiva na etapa final, colo- 
cando Vinícius Junior no lugar 
de Fred, que já tinha cartão 
amarelo. Mas a Colômbia, 

com cinco no meio de campo, 
não permitiu ao Brasil uma 
grande pressão. Uma falta co- 
brada por Neymar, que Ospina 
espalmou, foi a unica chance 
nos 15 primeiros minutos. 

TIME LEVE. Então, Tite mexeu 

denovo. Trocouo de novo apa- 
gado Gabriel Jesus - que saiu 

Alto preço do ingresso contribui 
para público apenas regular 

O alto preço do ingresso con- 
tribuiu para que a Neo Quimi- 
ca Arena tivesse um público 
apenas regular ontem à noite 
no jogo entre Brasil e Colôm- 
bia. E muitos dos que pagaram 
entre R$ 300 e R$ 1.800 (havia 

meia-entrada) para assistir à 
partida, tém um forte motivo 

extra para reclamar. Entraram 
no estádio com a partida já co- 
meçada. O público total foi de 
22.080 pessoas. 

A lentidão no acesso ocor- 
reu por causa da observação 

dos protocolos sanitários ado- 
tados no combate à covid-19. 

O torcedor precisava mostrar 
Úcomprovante vacina ou teste 
PCR negativo feito até 48 ho- 
ras antes ou antigeno realiza- 
do com antecedência de 24 ho- 

ras, Com isso, longas filas se 
formaram, mesmo porque to- 

dos tinham a temperatura cor- 
poral medida. 
Com 30 minutos de partida 

havia torcedores entrando no 

setor norte. Pior sorte tiveram 
alguns que foram à arena de 

carro e tiveram que sofrer com 
alentidão para ingressar no es- 
tacionamento, também em 

função dos protocolos. 
Animação não faltou nas ar- 

quibancadas, A torcida, que es- 
perou pelo jogo — os que conse- 
guiram entrar cedo - escutan- 
do músicas da cantora Marília 

Mendonça, morta há uma se- 
mana em acidente aéreo, pro- 
curou incentivar o time. Até 
uma bandinha havia na arena. 

O público ontem foi turbina- 
do pela CBF, que distribuiu 8 

vaiado - por Matheus Cunha é 
Raphinha, ontem apenas regu- 
lar, por Antony. 
O time ficou mais leve, mais 

atrevido, e pouco depois saiu o 
gol. Mas saiu em jogada de três 
jogadores que já estavam em 
campo. Marquinhos recupe- 
rouuma bola e tocou para Ney- 
mar, com belo toque, deixar Pa 
quetá na frente de Ospina. O 
goleiro colombiano ainda to- 
cou na bola, mas não conse- 

guiuevitar que elamorresse su- 
tilmente na rede. 
A classificação estava garan- 

tida, para alegria dos 22.080 
presentes na arena. Um publi- 
co aquém do esperado, mas 
que teve o que comemorar. À 
lamentar apenas a invasão de 
campo de vários torcedores ao 
fim da partida. é 

milingressos para profíssio- 
nais da saúde do municipio 
de São Paulo e também do 
Estado que estiveram ou 
ainda estão na linha de fren- 
te da luta contra a covid. 
Aseleção brasileira conti- 

nua em São Paulo. O foco 
agora é a preparação para a 
partida contra a Argentina, 
terça-feira em San Juan, A 
viagem para o pais vizinho 
será apenas na véspera. 

serão realizados três trei- 
namentos de preparação pa- 
ra a partida, amanhã e do- 
mingo na parte da tarde, e 
segunda-feira pela manhã. 
As atividades estão marca- 
das para a Academia de Fu- 
tebol do Palmeiras. Hoje os 
jogadores descansam. € 

ELIMINATÓRIAS 

Lrugual a 

T Bolivia 334 6 8 
8 Paraguai EB2 tha 
9 Pé Hs LTA 
IO Venezuela TI ZT ND 

E NR 

13º RODADA 

ONTEM 

Equador 1x0 Venezuela 

Paraguai 0x1 Chile 

Brasil 1x0 Colômbia 

Peru x Envia” 

HOJE 

20h Uruguai x Argentina 

1 RODADA DAS ELIM SUL-AMERICANA S 

BRASIL COLÔMBIA 
1 D 

Gol: Lucas Paqueta, 205 26 minutos 

do segundo tempo, 
BRASIL: Alisson; Danilo, Marqui 
nhos, Thiago Silva e Alex Sandro; 

Casemiro, Fred [Vinicius Jr. e Lucas 
Paquetá (Fabinho); Raphinha |An- 
tony), Gabriel Jesus (Matheus Cu 
nhaje Neymar, 
Técnico: Tite. 
COLÔMBIA: Ospina; Munõz (James 
Rodriguez), Davinson Sanchez, Tesil- 
lo é Mojica (Cuellar); Barrios (Munel), 
Lerma, fanio Moreno, Quadrado, Luiz 
Diaz (Martinez); Zapata (Borja) 
Técnico: Reinaldo Ruera. 
Juiz: Roberto Tobar (CHI). 
Amarelos: Mojica, Cuadrado, Fred, 
Barros, Neymar, Casemiro, Vinícius 
Junior, Público: 22,080 presentes, 
Renda: R5 71120000 

| Local: Neo Quimica Arena 

O MELHOR DA TV 

FÓRMULA 1 
e GP de São Paulo 

Treinos Livres 
12h30 e 16h | BandSports 

TÊNIS 
e Next Gen ATP Finals 
Semifinais 

15h30 / ESPN 

FUTEBOL 
é Eliminatórias da Copa 
Uruguai x Argentina 
zoh | SporTV 
EUA x México 
23h | Fox Sports 

o Série B 
CSA x Confiança 
21h30 | SporTV e Premiere 



SEXTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2021 

O ESTADO DE 5. PAULO 

Fórmula | 

Lewis Hamilton 
busca inclusão 
e diversidade 
fora do esporte 
Heptacampeão, ele se 
espelha nos projetos 
sociais de Ayrton 
Senna e trabalha para 
estimular atividades 
nas escolas 

ErRIa 

Acostumado a quebrar recor- 
des na Fórmula, Lewis Hamil- 

ton agora quer romper barrei- 
ras fora das pistas. E não so- 
mente no esporte. Em sua luta 
contra o preconceito racial, o 
heptacampeão trabalha para 
estimular a inclusão, a igualda- 
de e a diversidade nas escolas, 
Mas já avisou que pode iralém, 
ainda sem dar pistas sobre 
suas próximas investidas. 
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“Não é só o sistema educa- 
cional que tem barreiras. Há 
questões sistêmicas, e não ape- 
nas no Reino Unido. No Brasil, 

também tem. Aqui tem uma 
população negra muito gran- 
de”, diz o piloto da Mercedes, 

em entrevista realizada em so- 

lo brasileiro, onde disputará o 
GP de São Paulo, neste fim de 
semana, em Interlagos. 

Para derrubar essas barrei- 
ras sistêmicas, Hamilton pre- 
tende estimular a representati- 
vidade. “Qualquer jovem do 
planeta merece ter o mesmo 

direito de receber uma ótima 
educação. Às familias não de- 
vem considerar carreiras para 
seus filhos pensando:'Bom, €s- 
sa carreira não serve para o 

meu filho porque não tem co- 
mo ele entrar nesta área. Não 

broadcast. 
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Hamilton em Interlagos: investimento para formar professores negros 

tem ninguém que se parece 
coma gente nesta área”. Então, 
a representatividade é uma 
conquista muito importante.” 
Após apoiar bandeiras de 

sustentabilidade e questões 
ambientais, Hamilton aprovei- 
tou a esteira do movimento 
“Black Lives Matter” para se 
posicionar sobre oracismo, as- 

sunto que conhece de perto 
por ser o único piloto negro da 
história da F-1. 
Em 2020, criou a Comissão 

Hamilton para estimular a di- 

versidade no automobilismo. 
Neste ano, ele fundou à Mis- 

sion 44 para capacitar profis- 
sionais e incluir pessoas ne- 
gras, em parceria com a funda- 
ção de caridade educacional 
Teach First. O projeto visa for- 
mar 150 professores negros pa- 
ra lecionar disciplinas de ciên- 
cias, tecnologia, engenharia e 
matemática em comunidades 

carentes na Inglaterra. 
Em outra iniciativa, Hamil- 

ton formou uma equipe, cha- 
mada Ignite, para atuar no en- 

ESPORTES x 

gajamento no esporte em ge- 
ral. “Esperamos criar um gru- 
po de talentos. Queremos en- 
contrar lugares para recrutar 
jovens de diferentes etnias pa- 
ra entrarem no esporte.” 
Sem dar detalhes, o atleta de 

36 anos tem planos de levar es- 
ses ideais para outras áreas. 
“Tentamos fazer com o que o 
nosso esporte possa ser mais 
inclusivo, que possa refletir a 
cara do planeta. A inclusão é 
uma parte importante. Estou 
apenas no início da jornada, 
mas animado para ver as mu- 
danças nos próximos anos.” 

Hamilton se espelha em seu 
maior idolo para seguir com a 
sua atuação social. O Instituto 
Ayrton Senna é reconhecido 
pelo trabalho na educação. 
“Lembro da primeira vitória 
do Ayrton aqui e admirava co- 
mo ele incorporava o espírito 
do Brasil, Esse é o meu sonho; 
ajudar a mobilizar e influen- 
ciar as pessoas de uma forma 
positiva, como o Ayrton fez, 
Ainda não cheguei neste nível 
na Inglaterra, mas sei que já te- 
nho um apoio bom la.” é 

Fórmula 1 

Hoje: 1º Treino Livre: 12h30 

Classificação sprint race: 16h 

Amanhã: 2º treino Livre: 12h 

Sprint race: JBhS0 

Domingo: Corrida: 14h 
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ENTENDA OS PRINCIPAIS EXAMES E ESTUDOS REALIZADOS PELO INEP 

Gestão do 

conhecimento e 

estudos 

educacionais 

EXEMPLO: 

Monitoramento das 

metas do Plano Nacional 

de Educação - PNE) 

Avaliações e exames educacionais 

Enem 

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO 

É hoje o principal meio de acesso ao ensino superior 
no Pais, com provas anuais e permite a participação 
em processos seletivos de todo o Pais 

NÚMERO DE INSCRITOS POR ANO 

EM MILHÕES 

SEXTA-FEIRA 12 DE NOVEMBRO DE 2021 
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Aaplicação avalia de forma censitária os alunos das 
escolas públicas de 5º e 9º ano do ensino fundamental 
edeyºe 4º série do ensino médio 

ESCOLAS 

254.144 20! Eh 116.24 
5510 => 
MUNICÍPIOS 

BRASILEIROS 

Com a debandada de servidores, censo de 

2022 e exames nacionais podem ser afetados 

No Inep, uma 
crise que vai muito 
além do Enem 

Instituto Nacional 
de Estudos e Pesqui- 
sas Educacionais (I- 

nep) enfrenta sua pior crise 
desde o roubo do Exame Na- 
cional do Ensino Médio (E- 
nem), em 2009. Esta semana, 

37 servidores pediram para dei- 
xar seus cargos às vésperas da 
maior prova do Pais e com de- 
núncias de assédio moral e in- 

gerência do presidente do ór- 
gão. Os efeitos da crise no 
Inep, porém, se estendem mui- 
to além do Enem. Para distri- 

buir merenda, livros didáticos, 
pagar salário de professores 
ou saber a qualidade da educa- 
ção em cada cidade, o Brasil 
precisa dos dados tabulados 
no instituto. 

Apesar da visibilidade dada 
às provas, um dos mais impor- 

HELNIO ROFERLVES [oO ENA 

tantes trabalhos do Inep é o 
Censo da Educação Básica, tei- 
to todos os anos, e essencial 
para calcular as verbas repassa- 
das ao ensino público. Como 
ele indica o número de estu- 

dantes em cada escola, é o que 
alimenta o Fundeb, o fundo de 

financiamento da educação. O 
mecanismo distribui por todo 
o Brasil o dinheiro arrecadado 
em impostos, de acordo com 

Importância 

Para distribuir livros e 
merenda e saber da qua- 
lidade da educação em 
cada cidade, o Brasil 

precisa dos dados tabula- 
dos pelo instituto. 

um valor mínimo por aluno. 
Asverbas podem ser usadas pa- 
ra salário de professores, ma- 
nutenção da escola, compra de 
matérias ou equipamentos, 
entre outras possibilidades. 

Uma das atuais preocupa- 
ções dos servidores é o censo 
de 2022. Ele terá de ser refor- 
mulado, com um novo sistema 

informatizado, para se ade- 
quar ao novo formato do Fun- 

deb, aprovado em 2020, Nada 
foi feito ainda. O Inep ainda 
precisava apresentar até julho 
um estudo com csnovoscálcu- 
los do Fundeb, que determina- 

riam quanto seria enviado de 
dinheiro para cada etapa de en- 
sino. Educadores pleiteavam 
que a creche e o ensino inte- 
gral, por exemplo, passassem 
a receber mais verbas, como 
uma forma de incentivo para 
que municípios e Estados 
abrissem mais vagas. 

Mas o estudo não ficou pron- 
toe precisarão serusados osva- 
lores antigos. Os servidores acu- 
samaresponsável pela área, Mi- 
chelle Cristina Silva Melo, de 
não ter capacitação técnica. Ela 
foi indicada pelo presidente Da- 
nilo Dupas eveio da Agência Es- 
pacial Brasileira, Procurado, o 
Inep não se manifestou. 

“E impossível fazer política 
educacional no Brasil sem o 

fre BB miies 
NÚMERO DE ALUNOS 
AVALIADOS EM 2071 

Inep”, diza ex-presidente do ór- 
gão Maria Inés Fini. Ela lembra 
as especificidades dos sistemas 
de informática, que rodam mui- 
tos dados ao mesmo tempo. 
“Na semana anterior ao Enem, 
nós sempre fazíamos simula- 
ções para ver se estava ajusta- 
do”, conta. Seu maior temor 

agora são ataques hackers, algo 
que servidores contam que é ro- 
tineiro no Inep e exige monito- 
ramento 24 horas. 

O coordenador geral da 
área de tecnologia, Francisco 
Edilson de Carvalho Silva, e 
seu substituto, Adelino Nunes 

de Lima, estão na lista dos que 
pediram para deixar o órgão 
nesta semana. “Tudo no Inep, 
censos, avaliações, depende da 
TI (tecnologia da informação), 
umaárea que jávinha sendo es- 
vaziada”, diz um servidor que 
pediu para seu nome não ser 
publicado. O Censo da Educa- 
ção Supertor já esta sete meses 
atrasado, por causa da deman- 
daexcessiva da área de tecnolo- 
gia, que não tem funcionários 
suficientes. 

ATRASOS NO SAEB. (Os efeitos 

dacriseno Inep também já che- 
garam ao Sistema de Avaliação 
da Educação Básica (Saeb). As 
provas de Português e Matem 
ática começariam a ser aplica- 
dano Pais na segunda-feira aos 
alunos do 5.º e 9.º anos do fun- 
damental e do 3.º ano do mé- 
dio. Foi por meio dela que o 
Pais soube há algum tempo que 
alunos de 14 anos não com- 

preendiam o que liam, por 
exemplo. 

Segundo secretários esta- 
duais de Educação, as provas 

do Saeb ainda não chegaram a 
vários Estados, como São Pau- 

ló é Espirito Santo. Em outros, 
foram enviadas pelo Inep ape- 
nas exames para algumas cida- 
des. Na Paraiba, o interior rece- 

beu, mas a capital João Pessoa, 
ainda não. 

A data limite para que as es- 
colas organizem seus alunos pa- 
ra fazer as provas, em meio à 
pandemia e volta presencial & 
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Pesquisas estatísticas e indicadores educacionais 

Censo da Educação Básica 

Realizada anualmente. Os dados são 

usados para a distribuição de 
recursos do Fundeb 

NÚMERO DE MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Censo da Educação Superior 

O censo é realizado anualmente cé o 

instrumento de pesquisa mais completo do 
Brasil sobre as instituições de educação 
superior e suas ofertas de cursos 

À FUNDO 

Ideb 
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
Foi criado em 2007 ce reúne, em um só 

indicador, os resultados de fluxo escolar 

cas médias de desempenho no Sacb 
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Protesto de servidores contra o presidente do Inep, que conserva, no entanto, apoio de ministro da Educação para permanecer no cargo 

Criado para estudos 
pedagógicos, viveu 
altos e baixos 

O Inep foi criado nos anos 30 
para fazer estudos pedagógi- 
cos e, na década de 50, com o 
professor Anísio Teixeira, 
passou a fazer pesquisas edu- 
cacionais e se tornou um ór- 

gão autónomo. Na década de 
&o, perdeu importância e foi 
quase extinto por Fernando 
Collor. O órgão foi reerguido 
no governo Fernando Henri- 
que Cardoso para se tornar 

um respeitado instituto de 
pesquisas c avaliações. 

Em 1995, à hoje presiden- 

te do Conselho Nacional de 

Educação, Maria Helena Gui- 

& tumultuada, é 10 de dezem- 

bro. O resultado do Saeb faz 
parte do Índice de Desenvolvi- 
mento da Educação Básica (I- 
deb), o indicador que mede a 
qualidade do ensino no Pais e 
ajuda em políticas para uma me- 

marães de Castro, assumiu o 

Inep, reorganizou o Censo, O 

Saeb e criou novas avalia- 

ções, como o Enem, em 1998. 

O ex-ministro Fernando Had- 

dad resolveu transformar a 
prova em 2009 em um gran- 

de vestibular. Mas o 'Esta- 
dão' revelou o grande escân- 
dalo da história do exame: 
ele havia sido roubado na 

gráfica. Haddad então cance- 
lou a prova e os funcionários 
do Inep se uniram para mon- 
tar novo Enem em 40 dias. 

Depois disso, o Inep cresceu 
em funcionários, aprimorou 
expertise, logistica e seguran- 
ça. Hoje, muitos defendem a 
autonomia do órgão para 
não ficar atrelado aos suces- 

sivos governos, Gac. 

lhora. “A luz do que está aconte- 
cendo, a gente presume que há 
um problema generalizado de 
gestão que compromete ações 
fundamentais”, diz o presiden- 
te do Conselho de Secretários 
de Educação (Consed), Vitor 

de Angelo, 
Maria Inês também alerta 

para a saída de servidores do 
setor de logistica, que foi sendo 
aprimorado ano a ano depois 
do roubo do Enem, durante o 

manuseio da prova na gráfica, 
dias antes da aplicação. “Eufica- 
vacomo presidente da Repúbli- 
cado meu lado, acontece de tu- 

do durante a prova. Já teve gen- 
tepresa, estrada interditada, vo- 

cê precisa tomar a decisão na 
hora sobre cancelar a prova ou 
não”, conta ela, que esteve no 
órgão no governos Fernando 
Henrique e Michel Temer. 

Servidores acusam o presi- 
dente do Inep de tentar passar 
uma portaria se eximindo da 
responsabilidade por even- 
tuais problemas no dia do 
Enem, o que ele negou em seu 
depoimento à Comissão de 
Educação da Câmara anteon- 
tem. Essa é também uma das 
razões que levaram funcioná- 
rios a pedirem exoneração: eles 
temem serem responsabiliza- 
dos por erros causados por um 
presidente inábil e sem conhe- 
cimento técnico. 

MOVIMENTAÇÕES. O Incp tem 

hoje 164 servidores ocupando 
cargos. Desses, 22% pediram 
exoneração desde sexta-feira. 
Sairam os coordenadores de 
quase todas as equipes. Um 

dos diretores mais antigos e 
considerado um lider das equi- 
pes pela sua experiência em 
avaliação é o estatístico Carlos 

Segundo secretários 
estaduais de Educação, 
as provas do Saeb 
não chegaram a vários 
Estados, incluindo São 
Paulo e Espirito Santo 

Eduardo Moreno Sampaio, 

que é servidor do Inep desde 
1985 e o atual diretor de Esta- 
tisticas Educacionais. Apesar 
de descontente com a atual ad- 
ministração, ele não pediu exo- 
neração, O Estadão apurou 
que há um movimento interno 
e de especialistas de fora do 
Inep para que Dupas deixe o 
cargo e Moreno o substitua, ao 
menos interinamente. 

| | 
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Oministro da Educação, Mil- 
ton Ribeiro está em Paris desde 
segunda-feira, quando a crise 
se agravou. A única declaração 
dada até agora foi pelo Twitter, 
dizendo que às servidores só 
sairiam dos cargos quando a 
exoneração fosse assinada. À 
demora, segundo o diretor da 
Faculdade de Direito da Univer- 
sidade de São Paulo (USP), Flo- 
nano de Azevedo Marques, po- 
de caracterizar desvio de finali- 
dade e até ato de improbidade 
administrativa. 

Ribeiro é um dos poucos no 
MEC que ainda defendem a per- 
manência de Dupas no cargo, 
com quem trabalhou na Univer- 
sidade Mackenzie. O presiden- 
te do Inep se formou em Ciên- 
cias Econômicas, em 2005, e 
ocupou cargos administrativos 
em faculdades privadas. 

Para a presidente executiva 
do Todos pela Educação, Pris- 
cila Cruz, o risco da crise atual 

éadeabalar a credibilidade do 
instituto, construida ao longo 

de décadas. “O Brasil é um dos 
grandes exemplos de avalia- 
ção educacional no mundo, 
que tem tradição reconhecida 
até pela OCDE”, afirma, Segun- 
do ela, se essa “degradação” 
não cessar, o País pode passar 
a contestar os dados educacio- 
nais vindos do Inep e, conse- 
quentemente, as políticas pú- 
blicas derivadas deles. 

Desde o início do governo 
de Jair Bolsonaro, o órgão so- 

fre baixas de servidores que 
alegam interferência política e 
desvalorização da técnica. Se- 
te ex-ministros da Educação, 
em abril, divulgaram carta di- 
zendo que o Inep estava “em 
risco”. Em seu depoimento na 
Camara,os deputados questio- 
naram Dupas sobre a intenção 
de usar professores indicados 
por ele para fazer as questões 
do Enem e sobre a entrada de 
um policial federal na sala se- 
gura do exame sem o conheci- 

mento dos funcionários. Du- 
pas, que lia suas respostas em 
um celular, disse que nenhu- 
ma acusação procedia. e 



Exemplo mundial 
de sustentabilidade * 

no Jardim Ângela 
Instituto Favela da Paz é um dos 

17 projetos selecionados pela COP; dali 
surgiu 0 1.º sistema de biogás do País 

LUIZ HENRIQUE GOMES 

ESPECIAL PARA O ESTADÃO 

No fim dos anos 1980, os ir- 
mãos Fábio e Cláudio Miran- 
da se reuniram com amigos 
do Jardim Ângela, periferia 
do extremo sul de São Paulo, 
para formar uma banda de 
samba. Moradores de um dos 
lugares mais pobres da capi- 
tal paulista na época, o grupo 
decidiu criar os próprios ins- 
trumentos com materiais re- 

ciclados. Era a gênese de um 
projeto que três décadas de- 
pois se tornaria referência em 
sustentabilidade no mundo. 

Fábio e Cláudio Miranda 
são os fundadores do Favela 

da Paz, que surgiuapós perce- 
berem que moradores do Jar- 
dim Angela se orgulhavam da 
banda e se interessavam em 
fazer música como eles. O 
projeto começou como estú- 
dio na década de go para dar 
aulas de música para a comu- 
nidade. Depois, passou a ter 
projetos de sustentabilidade 
e energia renovável e se tor- 
nou Instituto Favela da Paz. 
Na atual edição da Conferên- 
cia do Clima (COP), é reco- 

AN DES DEE alo go af- ga! 
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nhecido como um dos 17 proje- 
tos de sustentabilidade mais 
inspiradores do mundo e está 
exposto em pavilhão virtual até 
o fim do evento. 

HISTÓRICO. Quandoa iniciativa 
surgiu, o Jardim Ângela era con- 
siderado o lugar mais perigoso 
do mundo pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) -ti- 
tulo que só foi revogado em 
2013, com participação ativa 
dos irmãos. “Percebemos que 
éramos agentes transformado- 
res e poderiamos ajudar a mu- 
dar a realidade à nossa volta. 
Todo mundo queria sair, e a 
gente teve a sacada: por que 
não mudar o Jardim Ângela 
sem se mudar daqui?”, indaga 
Fábio, de 42 anos. 

Os dois chegaram a ter 300 
estudantes de música no estú- 
dio. Muitos tentavam formar 
bandas, mas não conseguiam. 
Para resolver isso, a produção 
dos instrumentos continuava à 
ser feita com materiais recicla- 
dos -hojecerca de 80% do estú- 
dio é de materiais sustentáveis. 
A mudança para instituto só 
aconteceu em 2010, Um ano an- 
tes, Cláudio viajou a Portugal e 
teve contato com as energias re- 
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ES Como copiar 

Custo de R$ 50 e passo a 
passo no YouTube 

e A maioria das iniciativas 

sustentáveis do Instituto 
Favela da Paz são de baixo 

custo. À construção de uma 
horta vertical, por exemplo, 
não supera R$ 50. No canal 
do Instituto Favela da Paz 

no YouTube, Fábio também 

ensina o passo a passo da 
construção de sistemas de 
sustentabilidade mais com- 

plexos, como biogás. (h- 

ttps://www-youtube.comwa 
tchv=5GWEB4RIKAE) “Tu- 
do é possível de ser feito por 
qualquer um, utilizando tam- 
bores, PVC, barbante”, diz. 

Vem pensar com a gente!? 

Leandro Karnal, historiador e colunista do Estadão 
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nováveis. “Um dia, ele me li- 

gou, disse que tinha umas pla- 
cas azuis que faziam energia do 
sole que ele queria trazer para 
o projeto. Euachei que ele esta- 
va ficando doido”, relembrou 
Fábio. 
No ano seguinte, ele fez a 

mesma viagem, conheceu a 
energia solar e teve contato 
com sistemas de biogás, que 
convertem o lixo orgânico da 
cozinha em gás. Quando retor- 
nou, Criou e passou a coman- 
dar o projeto Periferia Susten- 
tável, com o objetivo de desen- 
volver tecnologias sustentá- 
veise de baixo custo que pudes- 
sem ser replicadas. O músico 
também passou a estudar s0- 
bre energias renováveis e criou 
o primeiro sistema de biogas 
no Brasil, replicado em diver- 
sas comunidades no pais. 

OFICINAS. Hoje, o Instituto de- 

senvolve oficinas que ensinam 
apopulação como fazer o biodi- 
gestor e influenciam centenas 
de jovens. Conseguiu se tornar 
autossuficiente, gerando a pró- 
pria energia consumida. Ele 
também conta com um aquece- 
dor de água espiral solar no te- 
lhado, que abastece os chuvei- 
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Fábio Miranda conheceu a energia solar em Portugal; projeto no Jardim Ângela surgiu após viagem 

ros, e com um tanque que co- 
leta a água de chuva. 

Os irmãos também trans- 
formaram o instituto em uma 

ecovila e criaram um curso de 

culinária vegana, o Vegearte. 
Pormeio de hortas comunitá- 
nas e ensino de manejo com 
osalimentos para crianças, in- 
centivam a alimentação sau- 
dável e barata. | 

Os irmãos também 

transformaram o 

instituto em uma ecovila 
e criaram um curso de 

culinária vegana 

Para Felipe Faria, CEO da 
Green Building Council Bra- 
sil, empresa parceria do insti- 
tuto, a iniciativamostra quea 
sustentabilidade pode ser 
aplicada em qualquer lugar, 
independentemente da faixa 
de renda, sem contar a que- 
bra de um dos preconceitos 
que giram em torno da sus- 
tentabilidade: o custo. “O ins- 
tituto é totalmente filantrópi- 
coc mostra que quem tem re- 
cursos não tem desculpas pa- 
ra não fazer.” 6 
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Políticas públicas Incentivo ao emprego 

rã | É aa Mas e pm É E 
Governo mantém desoneração da folha 

Anunciada por Bolsonaro, medida vai valer por mais dois anos e beneficiar os 17 

setores da economia que mais empregam no País; tema também é discutido no Congresso 

O presidente Jair Bolsona- 
roanunciouontemaprorro- 
gação, por mais dois anos, 
da desoneração da folha de 
pagamento dos 17 setores 
da economia que mais em- 
pregam. O benefício acaba- 
ria neste ano. “Reunido 

coma (ministra da Agricultu- 
ra) Tereza Cristina, com o 

nosso prezado ministro (da 
Economia) Paulo Guedes e 
mais de uma dezena de ho- 
mens e mulheres represen- 
tantes do setor produtivo 
do Brasil, resolvemos pror- 
rogar por mais dois anos a 
questão que temaver coma 
desoneração da folha”, dis- 
se Bolsonaro. 

A desoneração beneficia 
as empresas porque reduz 
os encargos trabalhistas 
que são pagos por elas. Ho- 
je, essas empresas podem es- 
colher: ou pagam 20% de 
contribuição previdenciária 
sobre os salários dos funcio- 

nários ou uma alíquota que 
vaideiS%a 4,5%. sobre o fatu- 
ramento bruto. 

O Congresso analisa a 
prorrogação do beneficio na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara. On- 
tem, o deputado Marcelo 
Freitas (PSL-MG) apresen- 
tou parecer favorável a proje- 
to de lei para estender a deso- 
neração da folha até 2026. 
Freitas disse ao Estadão que 
vai ajustar o texto para dimi- 
nuir o prazo para dois anos, 
como sugeriu Bolsonaro. Ca- 
so o texto seja aprovado na 

CCJ da Câmara, a proposta 
pode ir direto para o Senado. 

REUNIÃO. Mais cedo, empre- 
sários de setores como o de 
produção de proteina ani- 
mal, comunicação e de cal- 
cados se reuniram com Bol- 

sonaro e Guedes. “Foi uma 
surpresa muito positiva pa- 
ra nós esse reconhecimen- 
to da necessidade da deso- 

neração”, disse a presiden- 

te da Federação Nacional Sensação c a ação dos sentidos Assim, com “554e Troussecau, Tato, olfato, visão, tudo pode ser 
de Call Center, Instalação e 
Manutenção de Infraestru- 
tura de Redes de Telecomu- 
nicações e de Informática 
(Feninfra), Vivien Suruagy. | -— 

Segundo ela, em troca da 
desoneração permanente 
Bolsonaro pediu apoioa pro- e 
postas como a que adia o pa- 
gamento de precatórios — 
agora em análise no Senado. 
É EDUARDO GATER e LAURIBERTO POMPEU 

muito mais intenso Para nós, Emuito mais dó Le VERTIT, E abraçar: É muto mais do ELLE cobrar 

cenvolver E muito mais do que atender é se relacionar Para a gente, sensassão é assim, Com 55” 

Há zo anos transformando sonhos em SSonhos 
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snegociações na Cúpula 
| doClima (COP-26), que 
termina neste sábado, 

na Escócia, enfrentam 

certo emperramento no intrin- 
cadonó da transição energética. 

É preciso eliminar os com- 
bustiveis fósseis (petróleo, gas 
natural e carvão) e substituí-los 
por energia renovável (hidrele- 
trica, cólica e solar). Mas essa ta- 
refa não está sendo bem aceita 
por alguns paises pelos seus al- 
tos custos econômicos e sociais. 

São investimentos de, no 

minimo, US& 4 trilhões por ano 
em energia limpa até 2030; der- 
rubada de atividades hoje consi- 
deradas estratégicas; pressão 
imensa sobre a mineração de 

C | | li [- SO Ing celso mingmestadao com 

itens essenciais na transição, co- 
mo lítio e cobre, que também 

têm custos ambientais e sociais. 

Dados da Agência Interna- 
cional de Energia indicam que, 
para zerar as emissões de car- 
bono em 20450, à demanda de 

petróleo, hoje de cerca de 100 
milhões de barris por dia, teria 
de cair 75% em 29 anos. Mas a 
atual dependência mundial 
dos combustiveis fósseis está 
longe de viabilizar um objetivo 
dessa envergadura. 

Este é assunto com inúmeras 
facetas. Uma delas tem a ver 
com os subsídios aos fósseis. À 
pressão recai não só sobre a eli- 
minação dos subsídios, como, 
também, sobre o aumento dos 

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA 

SUBSÍDIOS ADS COMBUSTÍVEIS 
FÚSSELS MO BRASA 
EM BILHÕES DE REAIS 123,9 
00.) seg 993 

06 668 = 

oo Ta 
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impostos desses combustiveis, 
para que seu consumo se tome 
proibitivoeviabilizea transição, 

O Brasil passouaser alvo des- 
sas pressões. O presidente Bol- 
sonaro, por exemplo, quer que a 
Petrobras e os Estados paguem 
parcelas cada vez maiores da 

conta do consumo de combusti- 

veisedos fretes dos caminhonei- 
ros. Em 2020, foram concedi- 

dos R$123,9 bilhões de subsi- 
dios erenúncias fiscaisaos com- 

bustiveis fósseis, conforme rela- 
tório do Instituto de Estudos So- 

cibeconômicos (veja gráfico). 
Nada menos que E$ 50 bilhões 
ão para o Repetro, que é a isen- 
ção de impostos e taxas na com- 
pra de equipamentos para petró- 
leo. É uma estrutura fiscal que 
deve vir abaixo a partir do mo- 
mento em que o Pais assumir pa- 
ravaler os compromissos que es- 
tãosendo assinados na COP-26. 

Philipp Hauser, consultor da 
Agora Energiewende, adverte 
que “os atuais subsídios produ- 

Como ficam os subsídios ao petróleo? 

zem alívio no curto prazo, mas 
elevam os custos no longo, sem 
contar os riscos de investir em 

uma indústria que pode ter seus 
ativos obsoletos no futuro”, 

Para Adriano Pires, diretor 
do Centro Brasileiro de Infraes- 

trutura, se for para realizar a tran- 
sição “demonizando” os com- 
bustiveis fósseis, é preciso ado- 
tar uma política de redução da 
demanda geral, e não de ataque à 
oferta. Mas, para reduzir a de- 
manda, o dilema sera convencer 
a humanidade de que o cresci- 
mento econômico será menor, 
porque não haverá energia elé- 
trica para 18504 coM PABLO SANTANA 
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Contas públicas PEC dos precatórios 

Senadores querem reduzir 
folga para novos gastos 
Segundo relator da 
PEC, parlamentares 
articulam usar sobra 
no teto apenas para 

bancar pagamento 
do Auxílio Brasil 

EDUARDO RODRIGUES 

BRASÍLIA 

Designado como relator da 
Proposta de Emenda à Consti- 
tuição (PEC) dos precatórios, 
o lider do governo no Senado, 
Fernando Bezerra (MDB-PE), 
admitiu ontem que parte dos 
senadores defende reduzir o 
espaço fiscal de R$ 91 já bilhões 
criado pelo texto para novos 
gastos em 2022, ano eleitoral, 

Aproposta, em resumo, poster- 
ga o pagamento de dividas judi- 
ciais do governo e altera a cor- 
reção do teto de gastos - regra 
que atrela o crescimento das 
despesas públicas à inflação. 

“Alguns senadores 
sugerem que o espaço 
fiscal ideal ficaria entre 
R$ 75 bilhões e R$ 80 
bilhões. Vamos debater” 
Fernando Bezerra 
Lider do governo e relator 
da PEC dos precatórios 

Esse grupo de senadores 
quer encolher a folga para no- 
vos gastos em R$ 11,6 bilhões, 

com o argumento de que o es- 
paço no Orçamento sejausado 
apenas para o pagamento do 
novo programa social Auxílio 

Brasil (substituto do Bolsa Fa- 
mília) e para gastos de saúde e 
educação - e não para incre- 
mentar as verbas destinadas 
para emendas parlamentares, 
que foi alvo de críticos da pro- 
posta. 

Bezerra, no entanto, deten- 

de a folga do tamanho que foi 
aprovada pelos deputados. “O 
espaço fiscal que está sendo 
aberto (de R$ 91,5 bilhões) é o 
espaço necessário”, afirmou 
ele em entrevista à GloboNews. 
Depois de ser aprovada na Cã- 
mara dos Deputados, a PEC 

precisa agora do voto de pelo 
menos 41 senadores em dois 
turnos de votação. 
Como mostrou o Estadão, 

os sinais dados pelo mercado 
financeiro de que a PEC seria 
melhor solução para bancar o 
novo programa social do gover- 
no do que o “plano B” (coma 
prorrogação do auxílio emer- 
gencial) também estão sendo 
ouvidos pelos senadores. 
Há um movimento, no en- 

tanto, que pretende mudar o 
texto para restringir o uso da 
folga de R$ 91,6 bilhões aberta 

coma PEC em ano eleitoral via 
redução das emendas de rela- 
tor, base do chamado orçamen- 
to secreto, que foi colocado 
em xeque pelo resultado do jul- 
gamento do Supremo Tribu- 
nal Federal (STF). 

“Alguns senadores sugerem 
que o espaço fiscal ideal ficaria 
entre R$ 75 bilhões e R$ 80 bi- 
lhões. Vamos debater, porque 
R$ so bilhões serão consumi- 

dos pelo novo Auxilio Brasil. À 
correção dos benefícios previ- 
denciários consumirão outros 

20 milhões não terão 
direito ao Auxílio Brasil, 
admite Líder do governo 

O lider do governo e relator 

da PEC dos precatórios no 
Senado, Fernando Bezerra 

(MDB-PE), admitiu ontem 
que, com o fim do auxílio 
emergencial, cerca de 20 mi- 
lhões de brasileiros ficarão 
de fora do Auxilio Brasil, o 

próximo programa federal. 
Segundo ele, 0 governo con- 
fia na retomada da economia 

e do emprego informal para 
que essas pessoas possam 

voltar a ter alguma renda. 
“De fato, 20 milhões de 

brasileiros deixarão de rece- 
ber o auxílio emergencial, 
porque o governo acredita 
que a economia está voltan- 

do, sobretudo no setor de 
serviços, com o avanço da 
vacinação, Vai voltar o em- 
prego informal, muito forte 
na nossa economia”, disse, 

em entrevista à GloboNew's. 

R$ 24 bilhões. E a correção das 
despesas de outros Poderes e 
dos minimos constitucionais 
de educação e saúde levam R$ 
6 bilhões. E uma matemática, 
o espaço necessário nunca se- 

rá inferior a R$ Bo bilhões”, ar- 
gumentou, 

'CASUÍSMO". O líder do gover- 
no enfatizou queo que os sena- 
dores têm questionado é a ne- 
cessidade desses R$ 11,6 bi- 
lhões adicionais para além dos 

Mais de 40 milhões de bra- 

sileiros receberam o auxílio 
emergencial até outubro, em 
parcelas que variavam de R$ 
10 a R$ 375. | 

“Para manter o auxílio 
emergencial em 2022, 0 go- 
verno gastaria R$ 140 bi- 
lhões. Se este governo pen- 
sasse na eleição, não tiraria 
20 milhões de pessoas do au- 
xílio. Mas o governo busca 
atender de fato os que estão 
passando fome, com cautela 
e prudência. Enfrentamos 
uma crise alimentar inédita 
no País, e é preciso focar nes- 
sas pessoas, temos de ter 
prioridades”, argumentou. 

Bezerra disse ainda que o 
valor de R$ 400 para o Auxi- 
ho Brasil valerá apenas até 

dezembro de 2022 pela neces- 
sidade de aguardar a perfor- 
mance da economia ao longo 
do ano. Ele lembrou que a 
equipe econômica ainda tra- 
balha com a projeção de cres- 
cimento entre 1,575 é 2,0% 

cm 2022. GER. 

R$ 80 bilhões “já contratados” 
em despesas para 2022. “Mas é 
preciso lembrar que as despe- 
sas de investimento foram sa- 

crificadas no Orçamento. À 
construção de casas, estradas 
egasobras hídricas serão parali- 
sadas?”, questionou. As criti- 
cas à proposta se concentram 
no“casuísmo” demudara cor- 

reção do teto de gastos para 
abrir espaço a novos gastos, in- 
cluindo mais emendas parla- 
mentares, em ano eleitoral, 

Bezerra disse que o governo 
está aberto a discutir e checar 
os números, e quer mostrar 

que o espaço fiscal aberto é 
“justo, adequado e necessá- 
rio”. “O governo vivearrecada- 
ção recorde e vai entregar um 
déficit primário próximo de ze- 
roem 2022. Por isso, interessa 

ao governo o debate para que à 
PEC dos precatórios seja apro- 
vada com responsabilidade. O 
governo quer espaço fiscal ade- 
quado, sem excessos”, alegou. 
Questionado sobre a mudan- 

cano cálculo do teto de gastos, 
coma sincronização pela infla- 
ção de janeiro a dezembro, e 
não mais de julho de um ano à 
junho do outro, o senador res- 
pondeu que essa mudança é 
tecnicamente legitima e evita- 
rã uma revisão da regra em 
2026. “Não é nenhum arruma- 
dinho”, disse. “Não houve essa 
sincronização do teto antes 
porque a inflação era descen- 
dente, eno fim do ano se chega- 
va com um teto melhor. Agora 
é o contrário.” 
Apesar do seu partido, o 

MDB,ter proposto a manuten- 

ção da regra atual do teto de 
gastos na Câmara, Bezerra ar- 
gumentou que o MDB do Sena- 
do teria “compreensão” da ne- 
cessidade da PEC. Ele admitiu, 

porém, que o lider do partido 
na Casa, Eduardo Braga (AM), 
quer aprofundar a discussão 
sobre a necessidade de R$ 91,6 

bilhões ou R$ 80 bilhões de es- 
paço fiscalaberto pela propos- 
ta. “Vamos mostrar nos próxi- 
mos dias como será usado o es- 
paço fiscal que está sendo aber- 
to”, concluiu, 

A previsão é de que a vota- 
ção do texto ocorra entre os 
próximos dias 23 e 24 na Co- 
missão de Constituição e Justi- 
ca (CCJ). A ideia é que a apre- 
ciação no plenário se dê na 
mesma semana, mas, caso não 
seja possível, essa etapa pode- 
ra ficar para a semana do “es- 
forço concentrado”, entre os 
dias 29 de novembro e 2 de de- 
zembro. é 
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PEC é limite para risco 
fiscal, diz chefe do BC 
Presidente do Banco 
Central afirma a 
parlamentares que 
proposta não era ideal, 
mas foi importante 
para reduzir incertezas 

Na mesma noite em que a Cã- 
mara aprovou a PEC dos preca- 

tórios, proposta que abre espa- 
ço no Orçamento para despe- 

sas com o Auxílio Brasil, o pre- 
sidente do Banco Central, Ro- 

berto Campos Neto, jantou 
com parlamentares e indicou 
que a proposta demarca uma 
espécie de limite para o risco 

fiscal, segundo apurou o Esta- 
dão/ Broadcast com três deputa- 

dos presentes à reunião. 
A PEC já vai abrir um espaço 

de R5 91,6 bilhões para novos 

gastos em 2022. Na conversa, 
Campos Neto demonstrou que 

sibSfestediedrorbaleantegredesdbagedpe tre rare 
Ersadus foddeçio ond de poaen mao a bebado Por Rm 

Auxílio Brasil 

Guedes fala 
em pressão 
enorme de 

ala política 

O ministro da Economia, 

Paulo Guedes, disse ontem 

que sofreu uma “pressão 
enorme” da ala política por 
um Auxilio Brasil de maior 
valor. “A equipe econômica 
queria fazer um auxilio de 
R$300, dentro do Orçamen- 

to, tudo certinho, A política 
pressionando por R$ 600, € 

opresidente (Jair) Bolsona- 
ro cortou ali em R$ 400. Eu 

alertei que isso não caberia 
noteto”, afirmouele, em re- 

ferência à regra que atrela o 
crescimento das despesas à 
inflação. 

“A pressão política foi en- 

surdecedora. Estou lutan- 
do pelo teto, não foi minha 

criação de ampliação do te- 
to”, disse. À PEC dos preca- 
tórios libera R$ 91,6 bilhões 

de espaço no Orçamento 
de 2022 € é considerada pe- 
logoverno essencial para ti- 
rar do papel o Auxílio Brasil 
de R$ 490 como quer Bolso 
naro. Para isso, O governo 

propôs adiar o pagamento 
dos precatórios (dividas 
que o governo é obrigado a 
pagar por decisão judicial) 
e alterar a correção do teto 
de gastos. GEReLR. 

seria temerário propor qual- 
quer nova iniciativa que resulte 
em despesas ainda maiores, 

diante do quadro delicado atual, 
Deacordo com esses interlo- 

cutores, o chefe do BC disse 
que a proposta não é determi- 
nante para consertar o desequi 
librigou condenara política fis- 
calao fracasso, masalertou que 
a deterioração de expectativas 
é um processo gradual, Por is- 
so, mesmo com a redução das 
incertezas, é necessário obser- 
rar esse limite de riscos. 

O presidente do BC partici- 
pou do jantar com aproxima- 
damente dez parlamentares 
de diferentes partidos. O en- 
contro foi organizado pelo de- 
putado Danilo Forte (PSDE- 
CE). Campos Neto tem bom 
trânsito no meio político e 

também ja participou de chur- 
rasco com ministros da ala po- 
litica do governo. 
Segundo deputados presen- 

tes ao encontro e ouvidos pela 
reportagem, o presidente do BC 
celebrou discretamente a apro- 

SÁBADO, 13 
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Campos Neto manifestou temer 

soluções ainda mais onerosas 

vação da proposta em segundo 
turno na Câmara — a votação da 

PEC se deu na mesma hora em 

que ocormia o evento. Ele reco- 

nheceu que o texto não era O 

ideal e havia outros caminhos 

possiveis, mas uma resolução pa- 
taotemacra considerada impor- 

tante para reduzir incertezas. 

CONTRIBUIÇÃO. Campos Neto 

mn, ÀS 9h15, E 
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também contou que tentou 

contribuir com a construção 
do texto no inicio de sua for- 

mulação, embora tenha pon 
derado também os seus limi- 

tes institucionais para atuar 
nessa frente. Ele é o primeiro 
no cargo desde que o BC foi 
declarado formalmente autó- 

nomo do governo, 
As mudanças patrocinadas 

pelo governo federal na PEC às 
vêsperas de sua votação na Gá- 
mara foram gatilho para a dete- 
rioração das expectativas do 
mercado financeiro e outras 
instituições para o cenário eco- 
nômico do Brasil, com juros na 
casa de dois digitos e algumas 
casas prevendo recessão no 
ano que vem. Apenas uma par- 

te do montante liberado será 
destinada ao Auxilio Brasil de 
R$ 409, determinado pelo pre- 
sidente Jair Bolsonaro. 

Diante disso, na reunião do 
Comitê de Politica Monetária 

(Copom) de outubro, o BC re- 
conheceu que “questionamen- 

tos relevantes em relação ao 
futuro do arcabouço fiscal 

atual” elevaram o risco de de- 
SA ragem das expectativas 

de inflação e de juros mais al- 
tos. Nesse ambiente, o Copom 

apertou o passo no processo 

de aumento da taxa Selic, de 
LO para 1,50 ponto porcen- 

tual, e indicou novo aumento 
da mesma magnitude no en- 

ECONOMIA * 

contro de dezembro, o que le- 
varia a taxa à 9,25%. 

CRESCIMENTO. No jantar, Cam- 
pos Neto defendeu a importân- 
ciade uma politica fiscal crível 
que dê sustentação ao cresci- 
mento econômico, além do 
avanço da agenda de reformas. 
Ele também se mostrou bas 
tante aberto ao diálogo com os 
parlamentares e saiu do encon 
troelogiado pela postura técni- 
ca, articulada e racional, 

“A minha percepção 
geral é de que 
ele está sendo zeloso 
por sua função, 
cuidadoso em 
relação ao futuro 
e temeroso com a 

situação em que 
viventos.” 
Arnaldo Jardim 
(Cidadania-SP) 

Deputado federal 

“O presidente do Banco Cen- 
tral, de forma suave, demons- 

trou preocupação com 0 futu- 

ro”, disse o deputado Arnaldo 
Jardim (Cidadania-SP). “A mi- 
nha percepção geral é de que 
ele está sendo zeloso por sua 

função, cuidadoso em relação 

ao futuro e temeroso com a si- 

tuação em que vivemos.” & 
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olsonaro e Lira andam 

obcecados com o preço 
dos combustíveis. O 

presidente não passa 
uma semana sem demonstrar 
seu inconformismo, Claro, vai 
direto no bolso dos caminho- 

neiros, sua base de apoio. E es- 
tá contribuindo para a eleva- 
ção da inflação. Como se diz 
por aí: “É a economia, estúpi- 
do”. Entrar em campanha car- 
regando inflação de dois digi- 
tos não ajuda, não há auxílio 

fura-teto que resolva, 
Em plena COP-26,0 que me 

surpreende mesmo é a insis- 
tência em subsidiar o preço de 
combustivel fóssil, enquanto 
olitro do etanol está mais caro 

em 

do que gasolina premium. 
Estranho que isso não cau- 

se preocupação ao diligente 
presidente da Câmara, que re- 
presenta um estado cheio de 
usinas, 

Atoda hora surge uma ideia 
nova da cabeça dos dois. Vai da 
intervenção no IOMS —- impos- 
to estadual - até a privatização 
da Petrobras, Afinal, empresa 
estatal que eles não controlam 
não serve, E, como dizGuedes, 

um grande vendedor, daqui a 
30 anos já não vale nada. 

A Petrobras registrou um re- 
sultado extraordinário no 3.º 
trimestre. Só a União recebeu 
R$ 23,5 bilhões em dividendos, 

porque detém quase 37% da 

empresa. A alegria durou pou- 
co, Em sua live no mesmo dia, 
Bolsonaro ameaçou, mais uma 
vez, intervir nos preços dos 
produtos da estatal e disse não 
fazer questão de receber tanto 
dinheiro. 

A Petrobras vai 
gerar mais recursos 
para a sociedade, 
que é a dona 
desse patrimônio 

Um ato falho, afinal, o di- 

nheiro não é dele, nem dos ca- 
minhonciros, é nosso. Asações 

cairam 756 em um único dia. 

Elena Landau ceraianiaieisoitimesors 

O petróleo é seu 

Bolsonaro lamenta os lu- 

cros extraordinários. Está erra- 
do. Somando dividendos, im- 

postos, participações e roval- 
ties, este ano, quase R$ 160 bi- 

lhões já foram entregues ao go- 
vero. E temo ano de 2022 pe- 
la frente, ainda mais promis- 
sor. É o equivalente a quase 
seis anos do Bolsa Família. É 
mais do que o gasto federal em 
2021 com Saúde ou Educação 
ou Assistência. Essa é a função 
social da empresa, gerar lucros 
e recursos para os acionistas, 
sendo omaior deles o governo. 
Enão subsidiar preços de com- 
bustiveis. À discussão relevan- 
te é o que fazer com esses re- 
cursos. E isso é definido no Or- 

camento. Não o secreto, claro. 
Foram necessários cinco 

anos para a Petrobras se reer- 

guer. A companhia quitou suas 
dividas, está pronta para inves- 
tir no seu principal negócio e 
esquecer asrefinarias do passa- 
do. Vai produzir mais e gerar 
mais recursos para a socieda- 
de, que éa dona desse patrimô- 
nio,e não o político de plantão. 

Atentação populista, de se- 
gurar preços de derivados, não 
é só do presidente em exerci- 
cio. Têm presidenciáveis, de 
olhonas eleições 2022, names- 
ma vibe. Já vimos esse filme, e 

o final não foi feliz. & 
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José Roberto Afonso 

País se viciou em 
resolver a gestão 
com leis e PECs 

Momento é de “mudança de 

paradigma”, diz um dos criadores 
da Lei de Responsabilidade Fiscal 

ENTREVISTA 

Economista com pós- 
doutorado pela Univer- 
sidade de Lisboa, Afon- 
so é um dos principais 
especialistas em contas 
públicas do Brasil 

CÉLIA FROUFE 

BRASÍLIA 

a m dos pais da Lei de 
| | Responsabilidade Fis- 
“+ cal, o economista José 
Roberto Afonso avalia que o 
Pais “parece viciado” em resol- 
ver seus problemas de adminis- 
tração pormeiodeleise Propos- 
tas de Emendas à Constituição 
(PECs). Um dos principais espe- 
cialistas em contas públicas, 

Afonso hoje reside em Lisboa, 
de onde acompanha com 

apreensãoo debate fiscal -“limi- 
tado e interditado” — no Brasil. 

“E um momento oportuno 

para mudanças de paradigmas e 
de regras fiscais”, diz. “O Brasil 
está um pouco desconectado 
dessa discussão mundial.” 

Como fundador do Fórum 
de Integração Brasil-Europa 
(Fibe), que será lançado hoje, 
Afonso pretende conectar o 
Pais a paises lusófonos e nações 
europeias, “Insisto em alertar 
que teorias, políticas e práticas, 
não só fiscais, como também 
econômicas e sociais, estão mu- 

dando, de forma súbita e pro- 
funda em todo o mundo. O Bra- 
silprecisa conhecer e participar 
mais dessa revisão, e o Fibe se 

propõe a ajudar.” 

Como o senhor vé a situa- 
ção das contas públicas 
brasileiras atualmente, 
com toda essa questão da 
PEC dos precatórios? 
Precatório, como dizo próprio 

Afonso diz que é preciso conectar o Brasil a uma discussão global 

nome, é dívida. O gasto já foi 
realizado no passado, Esse im- 
bróglio, na origem, tem mais a 
ver com questões gerenciais 
do que deveria ser com as le- 
gais. O Brasil parece viciado 
em tentar resolver problemas 
de gestão com leis e emendas 
constitucionais, edepois se re- 
clama de um ativismo parla- 
mentar e judicial. 

Transformação 
“Teorias, políticas 

e práticas estão 
mudando de forma 

abrupta e profunda." 

O senhor é favorável ao te- 
to de gastos de forma orto- 
doxa ou acredita que o sis- 
tema possa ser mais “flexi- 
vel"? 
Parece-me que o debate fiscal 
no Brasil está muito limitado e 
interditado. É um momento 

oportuno para mudanças de 
paradigmas e de regras fiscais. 
O Brasil está um pouco desco- 
nectado dessa discussão mun- 
dial, que está voltada para o fu- 
turo das finanças públicas, co- 
mo no restante da economia e 
da sociedade. 

Como senhor citou, o endi- 
vidamento aumentou em 
todo o mundo durante a 
pandemia. O senhor acredi- 
ta que esse também será 

um tema para os formula- 
dores de políticas nos 
próximos anos? 
Certamente. Agora, é bom pon- 
tuar que o contexto histórico, 
econômico e social mudou ra- 

dicalmente. A divida pública 
disparou em todo o mundo, 
mas suas taxas de juros nunca 
foram tão baixas. De novo, O 

Brasil é um pouco exceção à 
regra. Insisto em alertar que 

teorias, políticas e práticas 
não só fiscais, como econômi- 

cas e sociais, estão mudando, 
de forma súbita e profunda em 
todo o mundo. O Brasil preci- 
sa conhecer e participar mais 
dessa revisão, e o Fibe se 
propõe a ajudar. 

O senhor é o fundador do 
Fibe. O que é exatamente 
essa instituição? 
E uma associação cultural que 
nasce com o propósito de pro- 

mover a integração econômica 
e social entre o Brasil e países 
da Europa, usando Portugal co- 
mo porta de entrada, bem co- 

mo os demais paises lusófonos 
do mundo. Será um espaço pa- 
ra debates e estudos, com vi- 
são multidisciplinar, que visa a 
contribuir para conectar o Bra- 
sil aos novos ventos que so- 

pram mundo afora depois da 
pandemia e da revolução digi- 
tal. Se buscará, sobretudo, que 

o diálogo aconteça de forma 
permanente, responsável e co- 
nectado com o mundo, fora do 

ambiente polarizado. 

O senhor se mudou para 
Portugal, mas é tido como 
um dos maiores especialis- 
tas em contas públicas do 
Brasil. O Fibe abordará te- 
mas relacionados à área fis- 
cal e trabalhará também 
em outras áreas, é Isso? 
Cultura, artes, tecnologia, no- 

vas relações econômicas e so- 
ciais são temas que concentra- 
rão as atenções do Fibe. Será 
multidisciplinar. Matérias co- 
motributaçãoe finanças públi- 
cas interessam também, mas 

serão tratadas dentro do con- 
texto de mudanças estruturais 
que marcam suas instituições 
e suas políticas, como em ou- 
tras matérias. Os desafios im- 
postos pelo mundo pós-pande- 
mia, cada vez mais globalizado 
e digital, despertarão a aten- 
ção, desde o evento de largada 
da associação entre os dias 12 € 
14 de novembro, aqui em Lis- 
boa. é 
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O teto de gastos desmoralizado 

ARTIGO 

Rogério L. Furquim 
Werneck 
Economista, doutor pela 

Universidade Harvard, 
e professor titular do 

Departamento de 

ual era mesmo a ideia 
do teto de gastos? Ao 
fim da devastação fis- 
cal perpetrada pela 

presidente Dilma, não havia 

como viabilizar o gigantes- 
co ajuste de contas públicas 
que seria requerido para res- 
tabelecer controle sobre o 
endividamento do governo. 
E para conter a grave crise 
de confiança que se instala- 
ra, já não bastavam novas e 
vagas promessas de ajuste 
fiscal no futuro. 
Oteto de gastos foi a solu- 

ção a que se chegou para se 
ganhar tempo para viabili- 
zar uma mudança paulatina 
do regime fiscal que pudes- 
se estabilizar o endivida- 
mento público. Foium “pac- 
to de Ulisses”, em que o Pais 
se amarrou ao mastro de 
uma limitação constitucio- 
nal à expansão do gasto pú- 
blico, para dar credibilidade 
a suas renovadas promessas 
de um esforço persistente 
de ajuste fiscal, 
O que se esperava, com al- 

gumotimismo, é que, ao im- 
por uma restrição orçamen- 
tária efetivamente rigida, 
teto tornasse proibitivos os 
custos da preservação do re- 
gime fiscal e, com isso, esti- 
mulassea aprovação das re- 
formas que se faziam neces- 
sárias. 
Não faltou quem arguisse 

que tal expectativa era ingé- 
nua. E que o mais provável 
era que oteto acabasse indu- 
zindo não o avanço do pro- 
grama de reforma fiscal re- 
querido, mas o surgimento 
de uma coalizão imbatível a 
favor do afrouxamento ou 
da simples revogação da li- 
mitação constitucional à ex- 
pansão do gasto público. Jus- 
to o que estamos assistindo 
no momento. 

Trata-se de séria ruptura 
do longo processo de recons- 
trução da política econômi- 
ca que teve início no gover- 
no Temer. Em face das ur- 
gências eleitorais do gover- 

no, o Ministério da Econo- 

mia acabou não resistindo à 
mobilização do Planalto e 
do Centrão para entortar as 
regras fiscais em vigor € 
abrir espaço para à expan- 
são de gastos. 
A busca persistente e sen- 

sata de racionalidade e coe- 

rência na condução da po- 
lítica econômica cedeu lu- 

gara um clima de vale-tudo, 

A séria ruptura de 
um processo de 5 
anos de reconstrução 
da política 
econômica 

sem plano de jogo, em que 
impera a improvisação, O 
oportunismo e o descom- 

promisso coma responsabi- 
lidade fiscal. 

Para que tamanho retro- 
cesso possa ser revertido, O 

Pais terá de eleger um presi- 
dente inequivocamente 
comprometido com um pro- 
grama sério de ajuste fiscal, 
que seja capaz de se contra- 
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por ao clima de escancarada 
irresponsabilidade que ho- 
je domina o Congresso. O 
controle da Câmara pelo 
Centrão parece ter vindo pa- 
ra ficar. 
Alguém acredita mesmo 

que os dois candidatos que 
hoje lideram as pesquisas de 
intenção de voto na disputa 
presidencial estejam à altu- 
ra desse desafio? 6 

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA - ICESP 
CNMP DE STIOEMDODA.DE 

COMPRA PRIVADA FFMNCESP TEbGZÓM «ADJUDICAÇÃO 

Di Disador Céral a P urtação Facuttada de Medicina, ADUUDICA a erspreso Milynciei Pereira Bisteia ME, CH º DATA SBN 22, pará 

tomadimanin da contratação de ampara espectatzado para realização vidacscopia o amissão de laudos sobre as Ruação das tubulações 
do costeis preumálico CESP, coro [ess so Regulamento de compras da FF. 

Ep Portaie do 
Fortaleza AVISO DE FRACASSADA PARA O ITEM 02 

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2027. 
ORIGEM: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME. 
OBJETO: CONSTITUI DEJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, A SELEÇÃO DE EMPRESA PARA 
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE ELEVADORES PARA 
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE FORTALEZA, 
COMPORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO |- TERMO DE 
REFERÊNCIA DESTE EDITAL. 

DO TIPO: MENOR PREÇO. 

DA FORMA DE FORNECIMENTO: POR DEMANDA, nos termos do Decreto nº 7.892, 
de 23 de janeiro de 2013, Ári. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado 
nas seguintes hipóteses: | quando for conventante a aquisção da bens com previsão de 
entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou 
em regime de tarefa 

O(A) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - 
ELFDR, torna público para conhecimento dos leitantes e demais interessados, que ola) 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº, 008/2027 - SME, [oi declarada FRACASSADA PARA O ITEM 

02 (CANCELADO NO JULGAMENTO). More informações através da email lgitacaca 

clfortortaleza ce gu dr, 

Fortaleza-CE, 1 de menermbro de 2021, 

dee dest Lédio de Alencar 

PREGOEIRO(A] DA CLFOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2021 — AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
E INSUMOS PARA ATENDIMENTO À ORDENS JUDICIAIS. Disputa: dia 

| 2611/2021 às 1000 horas. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021 — REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA COM 

| CAPACIDADE A PARTIR DE 16.000 LITROS, TANQUE EM INOX, COM 
EQUIPAMENTO DE MOTOR BOMBA, SISTEMA DE TOMADA DE FORÇA, 
MANGUEIRA COM 30M E RABO DE PAVÃO, MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. 
Disputa: dia 29/11/2021 às 08:00 horas. 

| PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS ESPECIALIZADOS PARA 

| COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DO NUCLEO DE APOIO À ATENÇÃO PRIMARIA 
DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ. Disputa: dia 29/11/2021 às 11:00 horas. 

| Edital(is) através do site www bbmnellicitações.com.br e também através do site 
oficial do Municipio wwmw.prefeituradearuja.sp.gov.br. Maiores informações pelo 

| telefone (11) 4652-7609 Departamento de Compras. 

Prefeitura Municipal de Aruja, 11 de novembro de 2021 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL Nº, DOG/2021. 

DRIGEM: EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA - ETUFÕR. 

OBJETO: CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA 4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM POLÍTICAS 

PUBLICAS DE MOBILIDADE E GÊNERO, BEM COMO DE SERVIÇOS DE TIC (TECINÓLIGLA, 

DA IMPORMAÇÃO E COMI MICAÇÃO), PARA, IMPLANTAÇÃO DE UM SOFTYVARE COMO 

SERVIÇO (GAAS) DESTINADO A PREVENÇÃO E COMBATE MO ASSÉDIO SEXUAL NO SISTEMA 

DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA, 

[STPRYAMES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E OUAINTITA E DCE DIANTE PRO ANTE CO 
|-TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL, 

DO TIPO: MENOR FREÇO. 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA, POR PREÇO LIMITÁRIO. 

DIA) Pregoeiro(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - 
CLFOR, tora público para conhecimento dos Noitantes e demais interessados que 
Credenciamento, os Envelopes contendo as Propostas de Preços e Documentação de 
Habilitação serão recebidos no dia 26 de novembro de 2027, no horário compreendido 
entre 10h00min. &s 10h Tin jhorário locali na Central de Licitações | Avenida Heráclito 
Graça, PO CEP 60140-060 - Centro — Fortaleza-CE, e iniciada a Abertura dos Envelopes 
de Propostas de Preços no dia 25 de novembro de 20271 4a T0h15mba, horário locali, O 
ELITAL na integra encontra-se à disposição dos interessados para consulta e aquisição 
na Avenida Heráclito Graça, 750, CEP; 60,140-060 - Centro = Fortaleza-CE, no e-compras: 

hitpstcompras cepog fortaleza ce gua brpulilico/indes asa, assim coma no Portal che 
Licitações do TCE-CE: https eitacoes dos ce ger bri, Maiores informações prelo belefona: 

(85) 3452.3477 | CLFOR, 

Fortaleza = CE, 17 de novembro de 2021, 
CHavio Cégar Lima de Meto 

PREGOEIROLA] DA CLFOR 

- GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
EA SECHETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE 

CONSELHO ESTADUAL DO MEDO AMBIENTE — COMSEMA 

O Corseho Esadual da Meo Ambiente - CONSEMA, usando de sua compelinga legal, convoca Audiência Pública 
sobre 0 Estudo de Impacto Ambierilal é Aetalôco de Impacto ao Meia Ambiete - ELYRRAA do empreendimento “Linha 
de Trangmissão = LT 245 EV Dominico Ramgoni Secóionamento Tijuco Preto Baixada Santista é BE Domênico 

Rangosi” do responsabiiiade de ELTE = Empresa Linrânea da Tranamissão de Enemga Sh, Processo a-ambianio 
CETESE CESSA, que se realizará no da 08 de dezembro de 2021, às 17 horas, em ambiante virtual, em 
voruda das recomendações a cuidados benta 20 controls e combala à pardeamia da Covii-48 [Novo Coronarinus) 
O endesaço elemónico para peasso à lraraimissão ao vivo da Audeéncia Pilbima é: 

nviario drhs Eres or Bari peroba fes Pitfi aire EE] 

Ra nessa prágira elelrúrios estão ciaporiveis à idegra das insliuções é das regras para participação. 
Paia agsislir à bransmissão du sé Instréver pára manilesação, 05 ieressados devem apessa! O endiveçã atado 

2 preencher um cadasto com meme completa, endereço de corso -debirico, ôngio ou entidade que praniaimanto 
representar, documento de daniticação a telefona, a partir das Shi do dia DS de desombro de ShZt, As inscrições ss 
encerrarão 68 mindos após a abertura da reunião, compondo uma sta organizaga por ordem da cobritação 
Cs documentos referentes no presente estudo estão & disposição dos imetessados, para consulta e dioemigad, nos 
sepinias endereços ejetrônicos. 

PARA TPL DOT 
Mpsejesh sb gov Gross asinioarmice ale -trRa 

an Paro, dE de roverntra da 2021 

ânseimo Guimarães 
Sacretário-Executvo do CONSEMA 

PRORROGAÇÃO DE DATA 

PG SABESP CSS 026808/21-Prostação da Serviços para realização de 11470 

Exames Médicos Ucupacionais a 400 Exames Médicos Ocupacionais Especiais 

para Empregados. Aprendizes e Estagiários da Diretoria de Sistemas Regionais 

R. Edital disponivel para “doynload” desde de 2810/21 - smmasabesp.com.br/ 

Emtatoes, mediante obtenção de senha e credenciamento (condicionande a 

participação) no acesso “Cadastro de Fornscadores”. Problámas é obtenção de 

senha, contatar fone (11) S30B-B724y6812 ou informações: Au do Estado, 561, 

Ponte Paguena - SP Emvio das Propostas a partir da 00h00 de 2801/27 até as 

Dipo de 31121 - emasabespoom.brhcitacões. às DhDO será dado início à 

Sessão Pública. SP 12H21 - (AFFj A Diretoria. 

Água, Sabendo usar, não vai faltar. 

ITAÚSA S.A. 
CNP 61532,644/0001-15 Companhia Aberta NIRE 35 300027220 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Os Senhores Acionistas da ltaúsa S.A. (Haúsa ou Companhia”) são convidados 

a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia B de 
dezembro de 2021, às 11h00, na forma exclusivamente digital a fim de deliberar 
sobra as seguintes propostas do Conselho de Administração: 

1 ratificar a nomeação da Moore Stephens Momentum Accounting Corporate Finance 
& Perícias Contábil, Econômica, de Engenharia e Finanças Lida, para a elaboração 
do laudo de avaliação do valor contábil da parcela a ser cindida do patrimônio bquido da 

IPAR - ai Unibanco Participações 5.8, MILIPARSE 2 aprovar referido laudo de avaliação; 
3. ratificar o Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da IUPAR com Incorporação da 
Parcela Cindida pela ltaúsa e pela Companhia E. Johnston de Farmcipações; d. aprovar 

à incorporação da parcela cindéda da UPAR pela Itaúsa, sem aumento do capital social; 
e 5. autorzar 05 administradores da ltaúsa a praticarem todos os atos mecessários 
a efetivação da incorporação da parcela cindida pela INPAR. 

Informações gerais: 
1) Participação ma Assembleia: os Acionistas, seus representantes legais ou procuradores, 
poderão participar da ássemblela sob qualquer das formas agui previstas: aj Voto 

a Dipáncia: 04 Boletins de Voto à Distância podem ser enviados por meio dos agentes de 
custódia dos Acionistas ou ao escriturador das ações de emissão da Companhia ou, ainda, 
deretamente à Companhia, até o dla ) de dezembro de 20217 (salvo prazo diverso 

estabelecido pelos prestadores de serviços) consoante instruções contidas no Manual 
de Participação ma Assembleia; para o envio dos boletins diretamente à Companhia 
sugenmos que seja utilizado 0 e-mail assembleiagitausa com.br não sendo necessário 

o envio posterior da via física; b) Sistema Eletrônico para Participação Virtualos Acignistas 
ainda poderão optar por simplesmente participar da Assembleia ou participar e votar 
de forma virtual, sendo que as orientações e os dados para conexão, Ineluindo a senha 

necessária para tal, serão enviados aos Acionistas que manifestarem interesse por meio 
do e-mail assemblajamitausa comr até às 11h00 do dia 6 de dezembro de 2021, 
anexando os documentos de identificação e de representação conforme detalhados no 

Marual de Participação na Assembleia e 2) Documentos é Informações: vs documentos 
legais 2 as informações adicionais necessários para análise e exercido do direito de voto 
encontram-se disponiveis na sede social e no mebute da Companhia (una itausa com.br), 

da CUM [amar ciemmu gor orj e cla 3 fa hã com tr), 
São Paulo (SPI, 4 de novembro de 2021. 
Conselho de Administração 

Henri Perchas - Presichente AD 
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Custo de vida Consumo menor 

Com avanço da inflação, varejo 
tem queda de 1,3% em setembro 

A inflação elevada e resiliente, 
que tem corroido o poder de 
compra das familias, derrubou 
o consumo de bens no Pais em 

setembro. O volume vendido 
pelo comércio varejista enco- 
lheu 1,35% em relação a agosto, 
a queda mais acentuada para o 
mês em toda a série histórica 
da Pesquisa Mensal de Comér- 
cio, iniciada em 2000 pelo Ins- 
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). 

“A inflação está azedando as 
expectativas para a Black Fri- 

day eo Natal, Se está estragan- 
do o varejo no dia a dia, não 
tem como não chegar a essas 

datas comemorativas”, ava- 
liou o economista Fabio Ben- 
tes, da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Servi- 
ços e Turismo (CNC). 
O recuo no varejo de setem- 

bro — mais do que o dobro da 
mediana de -0,6% estimada 

por analistas do mercado fi- 
nanceiro ouvidos pelo Proje- 
ções Brogdecast - sucede a um 
tombo de 4,3% no mês ante- 

rior. Em dois meses seguidos 
de redução, o varejo já acumu- 
lou uma perda de 5,6%. 

“O número ficou, obviamen- 

te, mais fraco do que o espera- 
do, mas já existia a expectativa 
de que os resultados não se- 
riam bons”, disse o economis- 

ta-chefe da gestora de recur- 
sos Greenhavy Investimentos, 
Flávio Serrano. “A grande sur- 
presa foi a maior dispersão das 
quedas, porque diversos ou- 
tros segmentos cairam.” 
O gerente da pesquisa o IB- 

GE, Cristiano Santos, disse 

que a inflação afeta mais o de- 
sempenho dos segmentos de 
combustíveis, supermerca- 
dos, outros artigos de uso pes- 
soal e doméstico (que inclui as 
lojas de departamentos). e 
COLABOROU CÍCERO COTRIM 

RECUO 
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Comércio varejista teve mais uma queda em setembro 

Varejo restrito 
EM PORCENTAGEM 

ani =, 
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ao 2021 

"MCLUNVEÍDULOS E MATERIAL DE COMSTRUÇÃO 

COMUNICADO OI AOS CLIENTES 

ACESA e Di Móvel 5.4, Em Recuperação Judicial, em comprimento ao Despacho Decisério 

nº GAS POTTIGEUCPRPISCE, proderido pela Agência Macional de Telecomunicações — 

ANATEL nos autos da Processo nº S3508. 0057 TARSO, vem a público, substitulivamende 

à Empresa de Telstonia Mullusiáro-Lida.. nolilicar aces usuários desta que a partir do dia PATUBaeA, 

as chamadas originadas na rede desta a desimádas à dedo da Oi S.A e Qi Mbsal SA sido 

lempórariamente suépensas por motivos da ordem regulatória & serão restabalacidas ão logo sejam 

dirimidos cs problamas idantficados. 

Rala Drogasil S.A. 
Companha Aberta da Capital Autorizado - CNP E1585.0650001-51 

Ani£o dos Acionistas 

Comunicamos aos Senhores Acionistas qua, em Reunião do Conselho da ádminsiração resizada no da 
ONMTUSORA, foi aprovados (ij a distribuição de Juros sobre Capital Próprio no montante letal bruto de 
ASS DOU MNA DO. para pagamento até o dia GUGS/Bnro, em data a per oportunamente formada pola Adminizira- 
qão da Companhia. O ralar bando a car paga por ação à de AGO DIS PEGO TED é não solrara rerihuma atunica- 
ção monetéria. Tal bereildio apica-se & posção acionária do de XP, sendo certo qua, a parir de 
18712021, as ações da Companhia serão negociadas “ex jurós sobre capital próprio”, desta Moema havera re- 
tenção de Imposto da Renda na Fora, e atondo comp arégo 8º da Leal A24as de dhitéias, Não ariarão 
aujéilos & tal retenção 05 Sciúnistas pessbas jriticas que sejam comprovadamente runas du mentos. Refarida 
comprovação devera por lota medarda apresentação, ssé o dia 16/012021 de documentação comprobatória 
dessa condição cu ceridão judicial atuabzada acompanhada de uma declaração puto & esta empresa nã dr. 
Confeude dzevedo Marques. nº 3087, São Paulo « SP CEP:05.338-900, (lj a dstrbuição de oividendos inter- 
mediados no montarde botal de R3 120. DOCUODO DO, pára pagamento mo dia DiMiZiadas. Civalar brulo a ser pago 

por ação é da ASbOy 2as26asas, com base no lucro liquido ajustado apurado no balanço pafnimental levantado 
em 2006/2021, Tal beredicio aplica-se -a posição acionária do dia 12 TD0EI, sendo certo que a parte de 
1a/1uZbe! as ações serão nagociadas “ex dandendos”, desta forma não havera nstenção de Imposto de anda 
na Forte, de acordo com q arliga 10º da Le E2AN0s de 28/12/1006 São Paulo, DO de raves de 2021. Haia 

Drogasll S.A. - Eugéreo Dia Psgotits - Dirstar Wce-Pressdenta de Relação com Inestidanes. 

ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

AVISO DE ADIAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1UMZ02 

PROCESSO Nº 1ESTAM0ZA 

Objeto: Regatro de Preço para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para a prestação de 
Bamviçõe conbruados de locação de veltults para atender à demanda da Secretaria Estadual de Saúde 

do haranhão, com quiometragem leres, esguro-bolal é todos 08 equipamentos de série eoigidos por bai 

obsenvados 08 detalhamentos Menicos e oparacionges, de acordo com ss espacficações a quantigivos 

prevestos no Temo da Referência (ANEXO 1) do Ental. & Pragoeiro da Sacrataria de Estado da Saúde 

comunica que a sessão marcada antenormende para o dia TOTUZOZA, às 0h (horário die Brasília), ficia 
ADIADA para o dia 24/1/2021, às 10h [horário de Brasília). Local: site vm gue inlcompraspir!, 
Informações: Comissão Setorial Permarnenta de Lilação — CEL, localizada na Av Professor Caros 

Cunha, sin, Jaracety, CEF 6á,076-820, São Lutas Esmall coifizaude ma gor Fomas: (28) 

3150-5558 | 39-55 

São Luis (MÃO), DO de novembro de 2021 

MARCOS MENDES DE LUCENA 

Fregoero da SESIMA 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº, 385/2021 
ORIGEM: INSTITUTO DOUTOR JOSE FROTA — LF — NÚCLEO DE FARMÁCIA - NUFARM. 

DEBJETO; CONSTITULORIETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, À SELEÇÃO DE EMPRESA PARA 
REGISTAO DE PREÇOS VEANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR: CIRCUITOS AMESTESIA E VENTILAÇÃO MECÂNICA, DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO AMERO | = TERMO DE REFERÊNCIA DESTE 
EDITAL, POR UM PERÍODO DE 12 4DOZE) MESES. 

DO TIPO: MENDR PREÇO. 

DA FORMA DE FORNECIMENTO: PARCELADO, 

OA) Pregueiro(a) cia CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA -CLFOR, 
toma público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 12 de 
novembro de 2021 a 26 de novembro de 2021 até às 10h00min, Horário de Brasília), 
estará recebendo as Propostas de Preços é Documentos de Habilitação referentes a este 
Pregão, no Endereço Eletrônico wymcomprasnetgoov.br. À Abertura das Propostas 
acontecerá no dia 26 de novembro de 2021, à5 10h00min. (Horário de Brasília) e o início 
da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min, do dia 26 de novembro 
de 2021, OQ edital na integra encontra-se disposição dos interessados para consulta na 
Central de Licitações | Avenida Heráciito Graça, 750, CEP 60140-050 - Centro — Fortaleza- 
CE, no e-compras: Mtpsvcomprassepog fortaleza ce gor br'ipubdico index asp, no re 
comprasnetgovbr assim coma no Pertal-de Licitações do TCE-CE: https: eitacies toe. 
cegowbri. Maiores informações pelo telefone: [85) 3452.3477 JCLFOR. 

Fortaleza = CE, 11 de novembro de 2021, 
Jia fogos Lédio de Alencar 

PREGOEIRCHA) DA CLPOR 

O Sindicato do Comércio Atacadista de Tecidos Vestuários m Armarinho do Estado de São Paulo, com fase no 
Estado de São Palo. esabilecdo na Avenida Megélica nº aa = 13 ardor = conj. 1381 Ciao, CEP OI Pa D00, CMOS 
E GEO TES! =, em, mes faço deste, publicar EDITAL DE CONVOCAÇÃO, Em contarmicade com q disposto no 
Estojuto & nó Argulamento Elmiorcal, o presidesto de indico do Comércio Alaçadista de Totdos Vestairios é drmarmho 

do Estado de São Paulo, momanca fodos 65 assocados que estitmém quites com suas obrigações à parioparem da 

dismembleia Coral Entragrdimánia que séri cosfizada no dia 13 de decembro de 2021, às 10) horas nã sede do Endicaio 

| só na Avenida Angélica, na = 15 andar, para ciição dos membros síeimos e suplestrs da Diretora, do Consglho Fica 

| e Deisgados justo ap Conselho de Arprosintantes da Fediração do Comarca de Bere, Serviços é Turisimo dá Estado da 

São Paulo, pira dó macdáio de Dá de neo de 2022 à 23de parero de Soa O prazo para ceguio do chapas será de do 
| jeinco! dias contados da gula da publicação dese Edita! [Am doi, e devera neórtr ca secriteia do Sindéalo das Cc às 

1500 toras[he. di, db Havendo recusa do cegisto de céapa bu dá canddéio, caberá recurso para à Diretoria sem ilero 
sunitas no prado de dr (see) dias dr, 44,07]. Fita detemenado 6 dia 20 de nosivebro de 2007 dr 10cãO haras prá 

segunda Comocição, Céso mão seja airgido o quiri” ma primera Chamada, fica desde já cúrmecado nóve escruiinio 
co da 14 de dezembro de 2021 cú caso de itepate enlre as duas chapas mais votadas. [Ae. 41, “dj. No caso de reguiro 
de uma única Chapa ficam dapeesadas fodas, sem esboção, às fimmabdades nos hemes do Priigo SE do Capiuio IX - DO 
REGULAMENTO ELEITORAL - ocorrendo à plo por achinação na primera dela é hora supra mencionados. 

São Paulo, 12 de novembro de 2001. Luiz Aobesto Raso = Presidende - CPF Nº B40961.002-07 

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 
[SP Pega qo 

ERC A 

2 CHAMADA 
Processo nº QUTT/DADI — TOMADA DE PREÇOS QUAD — ASI: 280255 

ORJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇÕE DE REFORMA PREDIAL PARA À SUBSEDE DE AS5/5-5P. 
O CAP comunica sos interessados que realizará fefiação ra modalidade TOMADA DE PREÇOS, ipo MENDA 
PREÇO GLOBAL Recetemento das propostas: alé o dia JW7U202 és tibórs, com aberiwa das propostas no dia 
MB, às 15Dlhe, horário do Brasilia, nã sedia do CRP-D6, Piza druda Alvim. RA, barro Ponherros, CEP 5a Doo 
São Paul-SP, O Ecita está deporival no she do CAP-DE q cepspooeg br no portal da hransparência atíaés do Ink, 
htipsotransparenci cipoorg.brcrpõe oitacoes-e-coriratosdictarões! Inlormações pelo e-mail: comprasfdcgap org br 

São Paulo, 11 da novembro de 2021 
IBM FRANCISCO DE OLIVEIRA 

Presidenta da CPL 
Portaria DAS 20 CAPA 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6! REGIÃO. 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE PENALIDADE 
O Conselho Regional da Medicina do Estado de São Paulo. em conformidade com q disposto na | 
Lei nº 3.286, da 50 de setembro de 1957, bando em viata a decisão prolatada nos aulos do Processo | 
Etico-Profissional nº 11, B48-344/14 julgado no Pleno do Tribunal Superior de Ética Médica do | 
Conselho Fedaral de Medicina, toma pública a apicação da penabdade da Cassação do Exercício 
Profissional, prevista nã alivia “e” do Art. 22 da mencionada Lei, por niração aos artigos 22. Me 
“0 de Código de Etica Médica (Resolução CFM nº [931/2008], cujos fatos também estão previstas 
nos artigos 23, 38 8 40 do Código de Etica Médica (Mesolução CFM nº 2. 217/18] mo Dr. Mario Salazar 
Ortega, inscrito neste Conselho sob om" 47001. 

São Paulo 12 de novembro de 2072 

Dr. Rodrigo Lancelote Alberto Dra. Irene Albramovlch 
A Conselheiro Cormegueor 

SINDETRAR 

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAMSPORTES DE CARGAS DE PIRACICABA E REGIÃO 

Fura Alado Guides nº d.845- 5º andar, salas MM & MZ Higienópolis Piraticaba — E? ELEIÇÕES SINDICAIS 

=AVISO= 

SINDETRAP: Gondiato das Empresas dio Transportes de Cargas de Praciciba e Regio, nego nom Diretoria para o 
Iriênio de Sh2o Bios. Qbedecendo ao Regime Eleitoral o ainda conlorme o Estatuto do SEIDETRAP = segue ababo à 
composição da cova Diretora eónta em CS TIS0ÊI, para o mano ShCASNCA, cuja possa se dar am IM de janeiro 
de 2X e q ínmico de 37 da dezembro de Bõga, ficando ela assim constituida: Presente: Luis Guilherme Schngr; 
vipa-Prasidentes: Aldo Evandeo Zubmi Anão Contato Junior, Françieço de Assis Longatio Junior; 1º Gecemiâno Geral; 
doão Partazani beto 1º Supiama: Frederico Garbuio, 2º Guplena: dosá Edvando Camilo; 1º Tagouraror Salvador Josá 
Cassano 1º Guplanec Marcos Montero de Toledo 2º Suplente Luis Canos Mandra. Conselho Fiscal Álcides Américo 
detorco Penatil Jocá Mano Elgaram Jucá Cirez Guldiobm; Suplentes: Francisco Alocigrl Bom; Cantel Tesom; Claudiomar 
ipva Dos Sertos Delegados Fepresentantes Aldo Evandro Zulini; Salvador Cassano; Delegados de aspecididades. 
Luiz Guiheme Sehror, Wice-Presidenias: Gahador José Cacsgro, Áldo Evandro ubre, Marcos Menisiro da Toledo; 
Sapretário Geral dado Periegeei Ness, 1 Suplente: Luiz Coros Mando 2º Suplente: Franceco Aigcies Boss A beta de 

presençá e todos 03 decumártos que compuseram 5 processo eledural estão E disposição dus iefersssados na sede do 
SINDETRAF - Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas de Pimcicaba é Alegão na Rua Alredo Guedes, 1.040 
5 andar salas 301 e MOD Higendpois, Piracicaba = SP, com prazo de 15 iguindo) das pará recurso, 

Piragicaba, 12 de novembro de 2027, Muda Evando Zulni Presidente 

No uso das alriuáções que me confesem o amigo GE Inciso | do Estatuto Social é artigo & Inciso dl da 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
JARAGUÁ CLUBE CAMPESTRE 

| regimento: Interno do Corselho Deliberativo, cumprindo qs preceãos estalutários dos artigos 35,46 & | 

| 37 da Estatulo Sosal comuco n& sócios proprigtános a se reunirem em Assomblaia Geral Cronára, | 

[no peúimo dia 13 de dezembro (domingo) de 202, na sede do Jaraguá Clube Campesina, são | 
à Av, Dr. Felipe Pine nº 200a-Pirituba, nesta Capital, com início às 08 (nove) horas, em primeira | 
cormeoçação ou 30 (inirãas, menutos depois, &s 09h90min. am sagunda convocação, com encerramento 

às 16 (dezesseis) horas, com a lmalidade de cumprir a Ordem do dia, a alaição de Corsalheiros | 
para renovação e o preenchimento de 39 fina e novel vagas existentes. com mandatos de Dã | 
[seis] 04 [quesroj a D2 (dos) anos. Da conformidade com o artipo dO da Estatuto, ficam suspensas as 
transfarâncias de quotas soG=s. alé à dia da realização da Assembles Geral. 

São Paulo, 05 de novembro de 2021. 

Telma Aparecida Rozante 
º areia do Epnselho Delipóralrro 

Marção de Franco 
indi de Eonselho Delbert 

Presidente do Cremesp P, 

15 

Varejo ampliado” 
EM PDECDENTAGEM 

PONTE IBGE /IMPOGRARIO O: ESTADÃO 

Sondagem do IBGE 

De 8 setores 
pesquisados, 
6 têm recuo 
nas vendas 

Das oitoatividades que inte- 
grama pesquisa do IBGE so- 
bre o desempenho do co- 
mércio varejista, seis regis- 
traram retração nas vendas 
em setembro: equipamen- 
tos de informática e comu- 
nicação; móveis e elétrodo- 
mésticos; combustiveis; su- 
permercados; outros arti- 
gos de uso pessoal e do- 
méstico;e vestuário e calça- 
dos, Duas atividades escapa- 
tam do vermelho, mas fica- 

ram estagnadas: livros e pa- 
pelaria e artigos farmacêuti- 
cos e perfumaria. 

No comércio varejista 
ampliado, que inclui as ativi- 
dades de veículos e material 
de construção, houve recuo 
de 11% em setembro ante 
agosto. Cairam tanto as ven- 
das de veículos, quanto as 
de material de construção. 

Entre os demais fatores 
que têm afetado o desempe- 
nho das vendas estão a es- 
tagnaçãonas concessões de 
crédito, a alta nos juros e a 
falta de renda para consu- 
mo, uma vez que o mercado 

de trabalho vem evoluindo 
sem melhora do rendimen- 
to médio do trabalhador, 

enumerou Cristiano San- 
tos, gerente do IBGE. 

Elelembrou ainda que os 
serviços competem com o 
comércio pela renda dispo- 
nivel das famílias, e a alta 

recente do dólar também 
tem ajudado a diminuir o 
impeto dos consumidores 
por artigos importados, o 
que pode prejudicar algu- 
mas cadeias varejistas. 04 
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O ESTADO DE 5. PAULO ECONOMIA 

Custo de vida Pressão nos preços 

Inflação de dois dígitos 
limita promoções e 
'“amorna'a Black Friday 

Em meio à disparada da infla- 
ção, que em 12 meses chega a 
10,67%, à Black Friday (última 
sexta-feira de novembro) terá 
dois grandes desafios este ano. 
Oprimeiro é mostrar ao consu- 
midor que os preços serão me- 

nores do que os de um passado 
recente. O outro é fazer a ofer- 
ta caber no bolso do brasileiro, 

cuja renda está corroida. 
“OQ consumidor perdeu a re- 

ferência de comparação de pre- 
ços por causa da inflação eleva- 
da”, diz o diretor de Varejo da 
consultoria GFK, Fernando 
Baialuna. A Black Friday supe- 
ra o Natal na comercialização 
de eletroeletrônicos desde 
2014€já responde por um quin- 
to dos negócios anuais desses 
itens, em valor, Este ano será 
mais desafiador. 

Por causa da pressão de cus- 
tos em razão da escassez de 
matérias-primas e alta do câm- 
bio, desde o início da pande- 
mia houve um reajuste médio 
de 30% nos preços dos eletroe- 
letrônicos ao consumidor, “O 
produto que custava R$ 100 
dois anos atrás agora sai por 
R$ 130 e, com o desconto da 

Black Friday, vai para R$ 110”, 
compara. Isso quer dizer que, 
mesmo com à desconto, em 
muitos casos, O preço será su- 
perior ao pré-pandemia. 

ESFORÇOEXTRA, Diante da difi- 
culdade de cortar preços, as va- 
rejistas estão promovendo a 
forma de pagamento para tor- 
nar a compra mais compativel 
com a renda. A Via, dona da 

Casas Bahia e do Ponto Frio, já 
está parcelando em até 30 ve- 
zes no cartão próprio as com- 
pras da Black Friday. 
A Lojas Cem é outra grande 

rede varejista que pretende 
ampliar a quantidade de parce- 
las sem juros para tentar encai- 
xar a prestação no orçamento 
do consumidor. “O consumi- 
dor está sem dinheiro: o custo 
de vida com produtos básicos, 
como combustivel; comida, su- 

biu muito e sobram menos re- 
cursos para a compra de ou- 
tros itens”, dizo supervisor-ge- 
ral da rede, José Domingos Al- 
ves. À expectativa é de uma 

MAIS CARO 

Eletrônicos e informática 

TABLET 55% 
Black Friday “morna”. “Va- cade digo 

a DNDPLAVER pes 43% 
mos vender um pouquinho merece E 
mais em valor em relação à ET] & 

Black Friday do ano passado, | qm E Em Er 
mas a quantidade de produtos 
será menor.” é 

INSTITUTO SOCIAL E: LER OSWALDO CRUZ 

gi 
80 DoMeDSados, nos Desmias do pardgrilo primemo do artigo 20 do sTotaho Social, os associados do Ineiiiuba Social Hospital 
Alemão Ommaldo Crua. para à Assembleia Geral Esmeaordireira, a sealger-se ás 1790 horas er primera comancação- &t TEDO horas em 

urda cormcação, no dia Pá de novembro da 20%, de modo imtalmenie-wrtual na seco social cla fssnciação, hocaliraça ma Pa Josxo 
hão, 301, tdo andor, São Pachoi5”, a Em de deitar sobra a seguinte ardem do dia: Assembleia Geral Extraordinária: 1) Aprovação 
do dngres sda ajreto aodados: é 2) Aecações propos bes o Estatuto Sid. Para perticiper da Assarmbilais Guegl Extraordinária serio 
tamenha, acanse 0 link cê vídeo com ferêecia à seguir hripsstipon zoom a/meçh regiragissa na Dag Cry ts DP can sit td Sd 
sao Paulo, 1) de novembro de 2041. Mario Probea - - Presidonteda Cocselêo de-mirestração 

POSITIVO TECNOLOGIA Sd. 
ENPJME nº 21.243, 745/0001-48 - MIRE nº ATandor tar 

Campaánhia Aberta 
áta da Reunião do Conselho de Administração 

Realizada em 3 de Novembro de 2021 

1, Data, Hora e Local: No da 3 de novembro da 2021, 85 08:50h, por mete da patafoema de 
uidescontarência Mirosol Teams digponbiizada pes Companhia 2. Conmbcação é Presenças: 

Conecação retuada nos barmos do Estatuto Eocal da Companhia, estando presontes 05 conselhniros 

Sra. Mlaxandra Sdveira Luas, Adriana Netto Farraira Murators de Lima, Gham RaduyGuimardes, Hétlo 
Bruck Reotarberg. AHodriggã Cesar Fomighigsi, Samuel Ferran Lago é Marcel Martins Ilalecemski. 
(3, Mesa: Prosidonde: Mexandro Silunira Dias; Secrotário: Anderson Profs, 4, Debiberações: Aberta) 
a-mgunião e após a análigo de informações e dababas, ca membros presentes do Conselho de 

ddrninsiração de forma undnicma a) aulorzaram a lavralura desta ata em forma de sumário, nos termos 
do amigo 130, 4 1º da Les nº 6404/76; bh nos termos do aii 14, dp dao Estatuto Social, autorizam 
a Companhia & realizar a contratação das oparações Enancairas a segue relacaomadas: | parame a) 

Caixa Econômica Federal, mediano Cédula de Crédib Barcário, no montante de alé 

AS 500000,000,00 icinquarta milhões de reaisj, com prazo de * (dois) anos. cujas contfições | 
negocais e mnatrumentos relacionados à contratação foram apresentados pela acimánisiração 

analisados e artoniram-se anquivados na sede da Companhia, IL peranãe o Banco do Brasil] 
S.A. Mediante emprástimo para Capeal de Giro no montante de até R5 150,000000,00 (cento E 
cinquenta milhões de regis], com prazo dé vencimento da abé 14671 (rel quairocamos & sagéema &| 

ump dias, cujts condições negocins os mstrumentos reicionados à coriratação form apresendádos | 

pela administração, anaásados e encontram-sa arquivados na cade da Companhias IL parande o 
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico « Social, mediante ENDES Finame 

| Dirção no montam do AS 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões do roáis), com prazo de alé dd 

tosenta a quatro; meses, cipas condições negounaia a mstrumentos relacionaços à contrafeição, em 

aspecial a Decisão CCOp. 382021 - Finame de 0810.2021 do Coma de Crédio a Operações do | 
| BNDES, foram apresentados pela admenistração, analizados 2 enconsrameso arquivados na seda | 
| da Companhia. c) aprovam, alrda, para as operações listadas no llam b, subiens 1a IM acima. 

que 4 Companhia. represeniada pór seu(s, diretores) eco procuradores) consliluido(s), celebre 
todos Os documendos necessários para eiabdizar as conimiações, inclusiva mediante assmafura 
| eiou formalização de conirabos, adimvos, prestação da quatequer garantas, quando E Be necessarias | 

| para a formálização dos insirumendos, bem como todos às demais documentos scessórics pará 
| efedivação das operações aprovadas sem que haja necessidade de nova aprovação por parte | 
da Conselho de Administração: di aprovaram, ma forma do Plano de Cpção de Compra da Ações 

| dá Companhia aproçado nã Assambleãa Geral Extrsortirnária mealizado em 20 da abril de 2015, 
o Programa de Opção de Compra de áções de 2021- Lota dl. cujas condições e alocação ostão 
estabelecidas mõa seua Armesos Den que ficam arquivados na sede da Companhia. Djs] parafina) 

| Cordemplade(s) no merdo Programa de Opção cobbraráçõão) cóm a Companhãa, individualmente, 
o Contrato de Outorga da Coção de Compra das Ações (Lontrado”, 5 Encerramento: Nada) 
mars tralado, avrou-sa a ala que toi Bda, aprovada é assipada pelos membros do Conselho de 

| ddmiresração indicados no Sem 2 da presente. Merbéigo que à presente dia cordere gom via original) 

assinada digialmente,, Cursa, Ida novembro 2024. Anderson Preha « Gacretáro - CABPR 34,608, 
| JUCEPAR - Cerlilico a Registro em 09/11/2021 25b nº 20217402840º Projósolo: 21] 7402640 de 
DRM USOS Leandro Marcos Raysel Biscra « Secroláno-Geral 

'W SICOOBCREDICERIPA 
Cooperativa de Crédito 

COOPERATIVA DE CREDITO CREDICERIPA- SICODB CREDICERIPA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOADINARIA DIGITAL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CREDITO 
CREDICERIPA - SILODB CREDICERIPA, CNPJ. 00066.245/0001-12 e NIRE nº 
95400037121. com sede instalada na Rua Salvador de Freitas nº 1.249 - Centro - na 
cidade de tarsP - CEPE. 730-027. mo uso das atribuições que lhe contare nó Estatuto 

Social, cormvoca 0s associados, que nesta dala são de número 26375 [Vinte e seis mil, 

trezentos é setenta & nove). em condição de votar, pará se reuniram em Assembleia Geral 
Extraordinária Cugpial a realizar-se por meio eletrônico, adotando-se o APP SICODB MODE 
como meio de participação e de deliberação, a ser reslizada no dia 90 de novembro de 

2071, às 17h90. com acesso remoto de no minimo 23 [dois terços) dos associados, em 

primeira convocação: às 18h30 com acesso remoto de metade maes um dos associados. 
am segunda convocação, às 19h30, com acesso remoto de nó minima 10 (dez) associados 
em terceira e última convocação, para deliberar sobre 05 seguintes assuntos: 

1. Retorma Ampla do Estatuto Social; 
2. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Contormidade. 

Nota 1: Pára participação na volação dos assuntos da ordem do dia, 05 associados 
deverão reglizar 0 download do aplicativo SICOQE MODE, em seu celular (amariphone) 
ou tablet, disponível gratuitamente, nas lojas Apple Store e Google Play, através do 
OR CODE ao lado. Após o download, devera ser inserido o número da conta comente 

a senha ulilizada para acesso ao SicoobhNet (intermet banking). Mais inlormações estão 

disponibilizadas no site da cooperativa 
Nota 2: O aplicativo SICOQE MODE, que será ublizado para as votações, atende 
aos requisitos de participação à distância por meio eleirônico, garantindo segurança, 

contabilidade, transparência dos assunios a serem tratados e o registro de presença dos 

associados. 
Nota 3: À cooperativa contará com suporte on-line antas & durante & assembleia, porém 
recomenda- se aos associados efetuarem o download do aplicativo previamente, evitando 

assim o acúmulo de dividas sobre o acesso. no momento da assembleia. 

Mola 4: 0s associados poderão esclarecer suas dúvidas 

de instalação do aplicativo & acesso ao APP SICOOA [Decor Ea 
MOO diretamente no Postos de Atendimento - PA 5. 
Nota 5: Os documentos a serem aprovados na 
Assembleia, estarão disponiveis no endereço eleirônico 

many credicaripa.com.briagegõe. 

ItailSP, 30 de março de 2021 
Hugo Ferraz da Silveira 
Presidante Conselho de Administração 

Variação acumulada até meados de outubro ante igual periodo de 2020 

Eletroportáteis Eletrodomésticos 

FERRO DE PASSAR 25% FOGÃO 1% 
FRITADEIRA Ee = 24% REFRIGERADE DD) 15% 

LIGUNDAFICA DOR: 23% CODKTOR Ea 13% 

PRANCHA CABELO 22%. LavanoraayT DD 1%; 

MRER 19% TANQUINHO a Di 

FONTE-GEM | MPOGRÁFICO ESTADÃO 

CAMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2021 

TOMADA DE PREÇOS Nº 12021 - EDITAL Nº 132021 

INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
LEGISLAÇÃO: LEI FEDERAL d BS - LEIS COMPLEMENTARES 12408 E iáTria 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO 
DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, PROJETO BÁSICO E SUPORTE TÉCNICO PARA 
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA BOLAR FOTOVOLTARA, conto 

qua as demais espochcações do objeto encontram-se desentás no Ando | = Tormo de Fiefenbrca 
do Edital 

Prazo e bocal para à recebimento dos envelopes 01 e 02 (Documentação e Proposta): até o 
den BIN SEBOS fquinta-folral, ds CONGO, ma Gocrnaria Coral Admminesboativa da Chrmara Aumcipal, 
na Avenida Vereador Narciso vague Gumarhes, 381 - Centro Civico. Mogi das Cruzes = SP 
Prazo e botal da Sessão Pública de abertura dos envelopos 01 = Documentação: dia 
Oaiaros (quimin-todras, bs 09h30, na Gala de Reunidos Dr Sérgio Nogueira da Câmara 
Municipal, na Avenida Vereador Marco vague Guimardes, 381 - Cento Cívico, Mogi das Crudes 

Local do retirada do Edital; O Edital da Tomada da Preços nº 1/2021. poderá ser reírado, 
gratuitamente, no prátro sede da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, na Secretaria Coral 
deiminisirateo « toledone [117 4PRE-GSAS no horário dos 0BNbO às 11h30 o das 13h80 ds d/hõo 
dvoraão estará desponivel no sibe vscemme com.br, no “Portal da Transparência” no 
Hink: Editais de Licitação. 

big das Crupes. tt da novembro de 2071 
ALEX ALBERT MORAIS DE SOUZA 

Prnsidonta da CPLQOZ 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº, 386/2021. 

ORIGEM: SECRETARIA MUNHIPÁL DA EDUCAÇÃO - SME, 

OBJETO: CONSTITUL OBJETO Dá PRESENTE LHOITAÇÃO à SELEÇÃO DE EMPRESA PARA 
REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - ESPECIAIS PARA ATENDER 5 NECESSIDADES DA REDE 
DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - PRF (PHAE- PROGRAM MACIDINAL 
DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM 
AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NO AMENO = TERM DE REFERÊNCIA 
DESTE ECITAL. 

DO TIPO; MENOR PREÇO POR ITEM. 

DA FORMA DE FORNECIMENTO; POR DEMANDA, nos termos do Decreto nº 7,802, de 
23 de janeiro de 2013, Art 3º - O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas 
seguintes hipóteses: 1 - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de 
entragas parceladas cu contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou 
em regime de tarefa. 

CM Pregeeira(a) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, 
torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados que do dia 12 de 
novembro de 2027 a 26 de novembro de 2027 até às TDoh00rmin. (Horário de Brasília), 
estará recebendo às Propostas de Preços 2 Documentos de Habilitação referentes a este 
Fragão, no Endereço Eletrônico meme comprasnetgovbr. À Abertura das Propostas 
acontecerá ne dia 26 de novembro de 2021, 45 10h0Qemin. (Horário de Brasilia) eo inicio 
da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 1Oh0bmin, dodia 25 de novembro 
de 2021.0 edital na integra encontra-se à deposição dos interessados para consulta na 
Central de Licitações | Avenida Hertelito Graça, 750, CEP GOI AG-060 - Centro = Fortaléra- 
CE, no e-compras: htips:'comprassepog.fortaleza.ce go br'publico/indes asp, no eva 
comprasnetgowbr, asam como mo Portal de Licitações do TLE-CE: hitpsvlicitacoss toe 
ce guubr” Maiores informações polo telefome [85] 3452,2477 [CLROR. 

Fortaleza - CE, 11 de novembro de 202% 

Coros Henrique Fecha Abmeido 

PREGOEIRO(A) DA CLFOR 

ITAÚSA S.A. 
CMPIGTS32,644/0001-15 Companhia Aberta HIRE 353000272220 

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM & DE NOVEMBRO DE 2021 

DATA, HORA, FORMA E LOCAL: em DA de novembro de 2027, 45 15h00, de modo exclusivamente 

digital via plataforma Micrcuolt Tecra, nas termos do subitem 64.7 do Estatuto Social, razão pela 

qual a reunião será considerada como realizada na sede sócial, localizada na Avenida Paulista, 

1538 50 andar em São Paulo [5P], PRESIDENTE: Henri Perchas QUÓRUM: presença total 

DELIBERAÇÕES TOMADAS: com fFurdamento no Artigo 42 do Estatuto Social, 05 Conselheiros 

deliberaram, por unanimidade e por conta do dissdendo cbrngatório do exercicio de 2021 
“ad referendum da desembleia Geral de 2022: 1. Dividendos Trimestrais: aprovar 2 pagamento, 

em Jde janeiro e 1º de abrd de 2022, de Juros sobre o caphtal próprio no valor de R$ 0,0735705 
por ação, com retenção de 15% de imposto de renda na fonte, resultando em juros Bousdos de 
R$ 0,02 por ação, excetiados dessa retenção 05 acionistas pessoas jurídicas comprovadamente 

invunes cu Bentos, em substituição aos dividendos referentes aos º e dº trimestres de 2021, 
nus qearimos aliaixo: 

30. 711.20M 

13122021 

| e tremestra- DR a tipo dt 
| 4 trimestre 202] 

2. MP Complementares 2021 adicionalmente; declarar juros sobre o capital próprio 
complementares no valor de R& 0,1754720 por ação, que serão pagos até 29,04,2022 com 
retenção de 15 de imposto de senda na fonte, resultando em juros liguidos de R$ 0,131512 
por açõe, excetuados dessa retenção os acromisias pessoas jurídicas comprovadamente 
imimes ou isentos; esses puros terão come base de calculo a posição acionária final 

do dia 23.11.2021 e serão creditados de lorma indicidualizada à Cada Scibnisia nos registros 

da Companhia em 30,11.2021. ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratas, lavrou-se eita 

vta sob a forma de sumário, que foi lida e aprovada pelos Conselheiros, São Paulo (SP), 

& de novembro de 202%. fada) Henri Penchas = Presidente; Roberio Egydeo. Setubal = ice 

Presidente; álfredo Egydro Setubal, Edson Carlos De Marchi, Fernando Marques Oliveira, Patrícia 
de Moraes, Ricardo Vilela Marino, Rodolfo Villela Marino e Vicente Furettl Assis « Conselheiros, 
Certifico ser a presente cópia feel oda original lavrada em livmo próprio: São Paulo (SP 
E de novembro de 2021, al álfredo Egpdio Setubal - Dlreçor Presidente, 



ECONOMIA 

NOTAS E INFORMAÇÕES 

Falsas soluções de 
um governo acuado 

Responsável pela disparada do dólar, 
que pressiona o preço dos combustíveis, 

governo fala em “colchão tributário” 

alta dos combustíveis, que assombra o 
cidadão comum por causa de seu forte 
impacto sobre a inflação, parece assustar 
ainda mais o presidente Jair Bolsonaro. 
O problema preocupa Bolsonaro pois a 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. 
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

CMPI re BSS ISA DOM I-ES 

O Liguidanõe ca Nobre Seguradora do Brasi 5h - Em 

men men com be, para conhecimento geral, podendo qualques intaressedo, no praso de dez dias inpugra a 

—— ser 

LST Sha 

iiação Extra judicial, inscrita ro CMBS vob 0 ré 88,04), 384000 ES, informo ams 
iteasçados que o Quadro Coral da Credincos CNS] aocolgado para a Gutagase de 17 Se cuiubro de 2071, seenconira depordvel noite 

limidade, O vetor é é 
classificação dos créditos inseridos, abemmies vu exdudos em relação ao GC deaponibilzado em | 3 de outulno de iG Por Em informa 
«sp que poitadro Sara) do Ceedoms também corstano Processo SÉI né 154 a ESA baias PEIES PARA OS PERES MCT,  Liguidarõe. 

inflação, acompanhada de baixo crescimento e de de- 
semprego alto, coloca em risco seu principal projeto 
político, o de manter-se no cargo por mais um manda- 
to. Não se espere, porém, que, negando seu currículo 
político e administrativo, desta vez ele faça O que 

precisa ser feito. O presidente e seus principais res- 
ponsáveis continuarão a transferir culpas a terceiros 
e a buscar algo com que possam iludir o público. 

A tentativa mais recente do governo de mostrar 
uma preocupação que nunca teve com a situação da 
população e da ecoriomia é à sugestão de criação de 
um “colchão tributário” - como o designou o minis- 
tro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, em au- 
diência no Senado - para conter a alta dos preços dos 
combustíveis pagos pelos consumidores. Outros 
membros do governo já falaram em “fundo deamorte- 
cimento” e “fundo de estabilização”, 

A ideia é, na essência, a mesma: a criação, com 
recursos tributários, deum fundo que permita a com- 
pensação parcial do impacto de fatores externos e da 
alta do dólar no preço da gasolina, do diesel e outros 
derivados. 

Não ha grande novidade nisso, como não hã na 
insistência com que Bolsonaro tenta culpar a Petro- 
bras pelos sucessivos reajustes dos combustiveis. A 
medida admitida pelo governo já foi empregada para 
outros preços e tarifas, no Brasil e em outros paises. 
Consomem-se recursos do contribuinte — ou de ou- 
tra fonte de dinheiro público -em fundos de adminis- 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
Processo nº. 22/2021 — Pregão nº, 0902021 

A Câmara Mankipal de Itapevi rsabzará processo heilabócio na-mocaidade Pregão, do po ménce preço 
global, para Agqueição da Solução para Treméação Eesúnica de Iniormações, Documentos a Processõs 
Legslalicos o Agimenistrainos. com lença de uso por tempo desenmenado, incluso instalação, suporte, 
Customização, aluaázação e hospedagem de dados. Recebimento dos ermeciopas às C0M0 horas do dia 
SBN 22 e inígia da Gessão às TODO horas do dia 28/0112021.0s inleressados em ables à edital deverão 

se dirigir Coandenagora de Licitações e Coniragos da Câmara Municipal dellapeni; & nua Armaido Sérgia 
Cordeiro das Mevas, nº. 0 - Via Bova Eapavi - HapeviBP cu lazer o download do ecbtal airemés do Portal 
da Transparância da Câmera Munkipel de Hapes, dsponhel no ste ama camaraltapev spo br. 

tape, 1 de ngvambro- do 2021, = Coordenadoria de Licitações q Conimios 

SEXTA-FEIRA. 12 DE NOVEMBRO DE 202] 

O ESTADO DE 5. PAULO 

tração geralmente pouco transparente e de resulta- 
dos modestos, quando algum é alcançado. Se houver 
alguma redução no preço final do combustivel, será 
depois da virgula, isto é, nos centavos. 

Não se poderia esperar muito mais de um governo 
que, quando chamado a decidir diante de emergên- 
cias ou mesmo de problemas menos graves, mostrou 
incompetência, insensibilidade e irresponsabilidade. 

Bolsonaro e seus auxiliares nada farão para conter 
a disparada do dólar, cuja cotação é impulsionada 
pela desconfiança generalizada com relação à manei- 
raerrática como seu governo vem agindo nos campos 
econômico e político, E o dólar sobe no momento em 
que o petróleo e seus derivados alcançam seus preços 
mais altos em muitos anos no mercado mundial. 

Na audiência no Senado, o ministro Bento Albu- 
querque citou alguns números que mostram a mu- 
dança no mercado mundial de petróleo. Em janeiro 
do ano passado, segundo ele, o barril estava a US$ 

66; agora está quase 30% mais caro, cotado a US$ 84. 
Jão dolar, segundo dados do ministro, teve alta de 

quase 39% nesse período. Por ser-lhe conveniente, 
Albuquerque não disse que o dólar ficou muito mais 
caro em real do que em outras moedas — e essa discre- 
pância tem causa conhecida, que são os desmandos 
do governo Bolsonaro. A combinação de fatores ex- 
termos e desgoverno tem custo alto. Só em 2021, a 

gasolina já subiu mais de 40% para o consumidor 
brasileiro. € 

Combustíveis 

Gás veicular 
atinge preço 
recorde em 

SECRETARIA DE SALIDE 
dv de Credenciamento-PROC, NHAGIZ0Z = INEX. NºDOTIDOZI-=DBJ.: Credenciamento pessõas 
juridicas. prestadoras ce Serviços de Saude, no âmbito do Estado de Pernambuco. que possuam as 

EST: RE G06601 16 Edital do processo disponivel airavés do sie: ay botacoss pe gow br 
Recte JUTUZOZ Marta Eugênia Araújo de Sá = Presidente/Pregoeira CPLCUSES. 

MUNICÍPIO DE PALESTINA 
CT AD] 

SETÕA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS AvISO DE LITAÇÃO 
PROCESSO ADMBESTARTIDO Mr CABIDE! - PREGÃO PRESEMOLAL Br, 2001 

A Prefeitura Miicipeos de Palesniea. atrevido do Gagos de Litlagões é Coriatini, puxa inch abertura dá processo Eeitaniro- ma ribelalidado Prego 

Presendial desrireddo q sebsção de proposta para bepáriição de paicudo qua, peso kr, conforms sea 
| parte iriegranho do Ebal, A sessao realizar-se-á po dia BR de dererebio de DOF, coreto rico do crendenclamenno a partie des Val, rats ada 
Pra ri pad Pe ri, ole Locações Cp ançe, russo ra Fita Saguesra Caput ré 1380, Tendas, Centro, Palestina - SPCER Ep] 
OL O Echtad completa. aesdm comó maioros onfcereações, estaca diposhvel a pasto dis 16 de remarmbeg de MORE nx Monirio comercial emcica | 

úbets, ou po telefone, através do méracas [17] 3253-0255, ramal ia podendo, tambde, ser gbiudo atrisps de solicitação no snderaço eleirórico leo 
E geo Pararaglizor a processo da obrenção de adital no campi “Aprenda” insira a pegam por "Solicitação di Edital - Pregão 

ASSIMPI - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SIMPI - 
SINDICATOS DA MICRO E PEQUENA INDUSTRIA 

CNPJ nº De Da ABNDOD D1 
Edital de Convocação para Assombinia Geral Extraordinária de Eleições 

Pelo presente edital, Eta saode qui no diá 22 do rovenbro de 2021, às 17/00 horas em primema 
comacação, com à presença de 24 
depois, às 17 horas e 20 minutos, na sede desta entidade sito na Alamedas Sargos, BRO, 1º andar, 
em São Pau - SP será realizada assemblesa geral extraordinária para aliesação dos artigos 2º, 
acrascontarndo emissão de carlão de banefoios a associados, e 5º orando a categoria de associado | 
berahciário À Assembleia se dará de forma hibrida ipresencial aviriuait, peloque será deponibilizado 
2 ink, maodianse soliciação do associado ao e-mail presidencia Esimpi org.br, atá 24 horas antes da 
realização da Assembleia, São Paulo, 08 da novembro da 2001. Joseph Cour) - Presidente 

MUNICÍPIO DE PALESTINA 
CHER re 45145, 06 -dA 

SETOR DE LICIT, ECONTRATOS ANTSD DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0EM2021 - PARGÃO PRESENCLAL Nº. Dibiati? 

A Pagfetiura Manmcipal de Palestina, atraves do Setor de Licmações e Contratos nama prábilca a alsertarado processo Ecitaieio na rioedabda: 
de Pregão Presencial, deitiredo à seleção de progêntas para sgunição de Pá caregadeira sobre rodas, equigada com csqarmha de dim, 
aero botas ano 207 fais mdla vino eourelogom cabine fechada, ar condicarsade, iração-tot inas quatros eodas, fetos a banho-ce digo pas 
fe [epuatro] rota, paa-lamat diarderos e laséimas, com potência liquida rúnima-de 1354p [cênio a Bina e citco), malór ddiesel minirma 
da 04 iquatroy marchas a bando o DS dire) a ré, pros mirimo de do ocos fine ue e meo por ré e cinco), fimpadorer de para brisas, 

peresadnoras bitaniãs é seleto alerta da té, pes operscipral Freiras de TUSD jónce mel é quinbeatos bo, contaria eipacticações E 

iaartidades corataries no Tesmo de Refenêrcia [reco] do Edital e mercoriol descriono. À gesõo realizar-se-a nodia 07 da dezembro de 

BORA, corr à iráchs do credenciantento a part dat VahvaDen. na sede da Prefeitura Musieipal da Palestina, Sejte de Licitações e Contratos, 
smtuado na Rua Sigueia Campos, nº. 8360 15 Andar, Centro, Pabesona - SPL CEP SATO - DONO Edital completo, ess como maiores informa- 

ci estara depeorivel a partir do cla VE da mavpebro de 2029, no horário camencial êrcdiscáneis, qa pros telefone, através denúmesg( 7] 
1293-1565, tumel 24, podendo, também, ser sido alrevés destliólação rá pago lindo gra mpi pinça Para 

al - Pragão Presencial De0f2ad", acplizar 6 proceçço do obtenção do dial no carepo “Assunto” insira a popraçção “Solicitação da 
Processo Administrativo nº GRADARE e, no compro Mentagem”, dó Ep ri 
raço completo, tebrfonelcalular a m-maél)S. Palestica - 28/77 de novembro de S0G1. Relnaddo Aparecida da Cunha = Srcfeito Mumicipal 

des associados apros a valgr é em segunda coevocação 20 eminulos | 

Sociedade Hípica Paulista 
CNP nº EP AF ELBIRDDI-TO 

Convocação 
DConsaho Debberalivo; na forca dos arts 40 m 51, 1), do Estatuto Social, connca os assodados Coninbuintas, Remídos & 
Series da categona Fropritsinos” a sp nuninir no próimo dia 24 de novembro de 2001 [sexta-feira das 9h às Bh, na 

spde-social dá EHF ro Poa Quintana. dO - Brockbn Moo, nesta capilái em Assemblia Geral Estráoroirária, para delibesar 

a projeto de alieração dos áris. 2º, d1, 42, 4, 80 é 68 do Estalulo Social, Releridas aleiações foram agrovadas pelo 
Consulho Detbaialnos nãs soniões de 28002024 a 0E/DODA E weam a adequar é Estatuto à egialiçõo us vigor A AGE 
será corsidecada retalada e pode deliberar cesda que prosestus acsniados qua represendes: a maloria abeohra dos 
liulos a ir ppa voto tavorivel de a dos presentes Jari. 54, capul do Estatuio Se não airegido o quirum da 
netafação, Pavera sagunda convocação para 65 dar capota far SE do Eststutol Serh admildo o voto por procuração 
jar 5462, Está São Puto, 1 da novembro da Bot Lutz Antonha Rivesil « Presidenta do Conselho Doliteratoo. 

| A Associação Saúde da Família - ASF, torna público o processo para a Seleção de Fornecedores, 
“na modalidade tipo Coleta de Preços Wi/207], Processo ASF nº 038/2031, que tem por objetivo 
| Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Manutenção Predial Sendo: 
'Ingpeção Predial, Corretiva Imediata, Coreliva Programada. Preventiva e Preditiva, que. 
Compreenderá o Formecimento de Mão de Obra é Maberial de Consumo é de Insumos. 
Necessários à Execução dos Serviços, pára às Prédios que Abrigam Unidades de Saúde & 
“Administrativa, Geridos pola Associação Saúde da Família, O odio! na integra poderá ser 
consultado a extraído do site da ASF rasaudedatamilia org. Informações no endereço eletrônicos. 

| sstecaodatornacedor O saudadalsmilin org aeiou por taledore: 31 5d-7050 Data da Sessão Pública 
ride 24/2021 às 10h0Dmin- Local da pla dos eniops Associação Saúde 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE 
DE MEDICINA DE MARÍLIA - HCFAMEMA 

Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 385/2021, 

PROCESSO Nº 2021/00751, para aquisição eventual e futura de DIETA PARA 

IMUNODEPRIMIDOS E ALIMENTO PARA DIETA ENTERAL, com encerramento 
em 26/11/2021 às 05:00 hs. Mais informações e aquisição do Edital completo, 
fone (14) 3434-2501 ou nos sites: ww he famema,br e mu becsp povbr. 

O Departamento Aegonal de São Paulo do Seneço Nacigral de Aprendizagem inducina! (SENAI! 
Comunica a abnrura das liciações 

1. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2582021 
Objeldo Aquisição de equipamentos daátigos teâmeca de visão 30, lneersor de feguéncia cód robótica, moinha 
piso cobrada de EAVA & conjuntos: de controla de gonsso. disálicos, de elepênca é de ensajea. 

do de disputa de preços (lances): 24 de novembro de 2021 48 Bhao. 

2 PREGÃO ELETRÓNICO Nº 2642021 
Objato: Aguisição de equipamento da sistema de filtração tangencial para a gridada do barro Bom Ratro, São Paulo 
Sosnão de disputa de preços [lances]; É3 da novembro de SS às Shao 

Retirada dos editais: a parte de 12 de movembro de D02s, atesube do portal wma sposenalbr [opção LICITAÇÕES], 
Parlicipação nos pregões eletrônicas: exclsvamente pesa nlemes no endereço war liciacoes-e com br. 

novembro 

gás natural veicular 
(GNV) bateu recorde em 
novembro, sendo vendido a 
R$ 4,256 o metro cúbico, 
39% acima da média históri- 

ca (em valoresreais, já corri- 
gidos pela inflação), de R$ 
3,06. Em outubro, a gasoli- 

na, O diesel é o gás de cozi- 
nha já tinham atingido seu 
maior valor desde 2001. 

Os dados, do Monitor dos 

Preços do Observatório So- 
cial da Petrobras (OSP), 
mostram que o GNV come- 
çoua bater recordes em ter- 
mos reais em maio, com à 

aumento de 39% promovi- 
do pela Petrobras, chegan- 
do a R$ 4,02. A escalada foi 
interrompida em outubro, 
quando a inflação ultrapas- 
sou o aumento nominal. 

Na quarta-feira passada, a 
associação que representa 
as distribuidoras de gás natu- 
ral canalizado, Abegás, anun- 

ciouquea Petrobras fez ofer- 
tas com alta de até 200% no 
preço do insumo para novos 
contratos no ano que vem, O 
que pode elevar ainda mais o 
combustivel utilizado princi- 
palmente por motoristas de 
táxi e de aplicativos. 
“Com a valorização do 

barril de petróleo e a desva- 
lorização do câmbio, dois fa- 
tores que indexam os con- 
tratos com as distribuido- 
ras, passamos ater recordes 
de preços a partir de maio 
de 2021”, afirmou o econo- 

mista Eric Gil Dantas, do 

Instituto Brasileiro de Estu- 
dos Políticos e Sociais (I- 
beps) e do OSP. 6 Denise LUNA 
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ESPORTE CLUBE PINH EIROS CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA | 
CNP. 60 854. 205/0001-B6 DO ESTADO DE SÃO PAULO 

5 diva AVISO DE PENALIDADE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, em conformidade com o disposto na Lei | 

04 de dezembro de 2021 nº 3.268, de 30 de setembro de 1857, tendo em visia a decisão prolalada nos autos do Processo 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Etico-Profesatonal nº 1014-5142, julgado no Piano do Tribunal Superior da Ética Médica do 

| Nos termos do disposto nos Arts. 22, inciso |I, 23, primeira parte, é 24, à finalidade disposta no inciso Il, do 82º, do Art.22, 

Conselho Federal de Medicina, torna pública a aplicação da panalidade de Cassação do Exercicio 
Profissional, prosesia na pes “e” do árt, 22 da mencionada Lei, por miração acs artigos 45, EO, 
VD Tie jdZ do Código de Elica Médica (Resolução CFM nº 1246/86), cujos faros também estão 

| todos do Estatuto Social do Esporte Clube Pinheiros, comvoco 0s SENHORES ASSOCIADOS para se reunirem em id Po Ai a E o 
Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no Auditório do Centro Cultural e Recreativo (COCA) com abertura dos 
trabalhos às 28:00 horas do dia 04 de dezembro de 2021, sabado, em primeira convocação com a seguinte Ordem do Dia: 
|- eleição do Presidente da Assembleia (Ar. 28, “capuf”, do Estatuto Social); Il - deliberação sobre as seguintes proposições 
da altárações aslatulárias aprovadas pelo Conselho Deliberativo na forma do Art. 66 do Estaluto Social: a) proposta 
gubscriia por cinquenta e seis Conselheiros, de alteração do 41º, do Art, 66 do Estatuto Social, para estabelecer que a 
proposta de alteração estatutária somente smá aceita, para fins e efeitos de ser submetida à aprovação da Assembleia 

| Geral, se obliver votação lavorável da maioria absoluta dos Conselheiros, em duas discussões, em reuniões distinias do 
Conselho Deliberativo, bi proposta formulada pela Mesa do Conselho Deliberativo em conjunto com a Diretoria, de alheração 
do artigo 4º do Estaluto Social, desmembrando em “caput"-e dois Inclsos o parágrafo 1º, criando oito novos parágrafos & 
 renumerando para 10. 11 e 12 05 aluais parágralos 2º, 3º e 4º, visando adequar o Estatuio Social à Lei Municipal 
176521 de 2a 052021, no que diz respeito às novas regras para isenção do IPTU, Ha hipótese de não haver presença 
minima de quinhentos [500] associados com direito a voto, a Assembleia será instalada em segunda convocação, uma hora 

| após, às 10:00 horas, com o minimo de cem (100) associados prasentes, e será encarada às 17:00 horas. À documentação 
e textos pertinentes estão à disposição para consulta no site do Clube - ww pinheiros.org.br, na Sala do Conselho 

| Deliberativo, na Biblicteca e na Central de Atendimento, Poderão votar, nos tormos dos Arts, 16, 64º e 21 do Estatuto Social: 
"associados da classa Familiar e da classe Individual, inscritos no quadro social hã mais de um (1) ano, que sejam maiores 
de dezesseis (16) anos e-que se encontrem em dia com suas coniribuições sociais e outros debitos quitados, alé 05 

| vencidos pelo menos no mês anterior à realização da presente Assembleia; * o cônjuge, o/a) companheiro(aj em união 
| estável nos termos da Lei vigente, de associados da classe Familar-e demais membros da sua família definidos no 57º do 
&r. 8º do Regulamento Geral (as filhas, as tuteladas e 03 enfeados mares de dezesseis (16) anos de idade, enquanto 
soltairas ou que não tenham constituído união estável, e cs filhosços tutelados e 08 onteados entre dezesseis [16) e vino 

| é quairo (24) anos de idade), inseritos no quadro social hã mais de um (1) ano & que se encontrem em dia com suas 

“contribuições sociais e cuiros débitos quitados, até 03 vencidos pelo mence no mês anterior & realização da presente 
Azsomblaa: * associados Veteranos, Beneméritos e Remidos; * asgociados Allstas Baneméritos é Honorários, desde que 
possuidores de titulo social; * associados Allatas Baneméritos qua, após recebida a benemarância, tanham alenado seus 

títulos sociais, Não poderão votar, nos fenmos dos Arts. 16, 880". 39" e Str Vie G81" e 2º e 72 do Estatuto Social, 05 
| associados: * Honorários e Atletas Beneméritos não possuldores de titulo social; * que estiverem licenciados cu cumprindo 
panalidade da suspensão, * qua estiveram prestando serviços, ao Clube, como empragado ou concassionario; * Militantes 

| que passaram à categoria de associados Contribuintes e que não possuam titulos; * 0 pai, QU a mãe, O Sogra, OU a sogra, 
que tanham sido incluídos como dependentes na ficha social do associado da classe Famibar na forma do G2ºdo Árt.8º do 

| Regulamento Geral; * que não estejam em siluação de regularidade com relação às suas obrigações sociais, taxas e outras 
contribuições estipuladas nos termos estatutários e regulamentares. O direito de votar só será exercido pessoalmente. 
Não à parmilido o voto por procuração cu representação de qualquer nalureza. 

São Paulo, 00 de novembro de 2021 
José Manssur 

Presidento do Conselho Deliberativo 
Esporte Clube Pinheiros 

AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS 5.6 
[SANTOS PORT AUTHORITY = SPA] MINISTÉRIO DA, 

Sm PÁTRIA AMADA 

INFRAESTRUTURA am BRASIL GOMERO DERA 

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA 

A AUTORIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS S.4.. denominada Santos Por Authority = SPA, torna público que requereu 20 
Insiituto Brasdeiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naburais Renováveis IBAMA, a renovação de sua Licença de Qporação 
nº 1382/2017 para operação do Porto Organizado de Sardos. Processo Ibama Nº 02007.0015390/2004-22, projoeo S1505-LAF 

Nº 0018120007 1502. 

Fernando Henrique Passos Biral 

Diretor-Presidente 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

AVISO DE LICITAÇÃO Ed AVISO DE PENALIDADE 

Prates & - O Corsuho Aegional de Medoerna do Estado de São Paul, ém contarmidade com o re nã 

ão Rs pura | E si nº 268, de dO ce setembro de 1947, lendo em vista a decesão protatada nos mutos do Processo 
Prog loo-Profigstonal nº 1I0ST-AREDTE, lugado | pela Câmara do Consalho Regional de Medicina do 

Objeto: Registo de preços para aquisição de 
no Periodo de 1B/T1/202 É] 152/2021, pi a materiais de erfarmegem. ei 

Data neta para recebimento das propostas é tea 
' ida proa Moda og chução CEM nº 1246/48), cu : fatos também estão previstos nos artigos 1º q 38 do 

docurenhos de hnitapão: BAI rODEA ahh de nº 1.951/09 e 2.217/18) ao Dr. Sebastião Arnaldo 
6. 08:55:55 horas Pi 

Aberura, arabação das propostas e documentos | &ão Paulo, 12 de novembro de 2021 

Dr. Rodrigo Lancelote Alberto Dra. lena Abramavich 

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA 

Consalhairo Corregedor Presidenta do Cremesp 

ç) DO ESTADO DE SÃO PAULO 

e AVISO DE PENALIDADE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QURINHOS 
Estado da São Pauio 

Secretaria Mi de Anmimsiração 

ce habitação e mipo da sessão pública de 
dispuja de preços: 282021 — DAM horas. | 

Sitio alalrânico: ams bbrmneiiciiações com.br 
O Edial completo podara ser ratirado no site 
da Prefestara Municgal de Ourinhos. [uma | 
cuniréros spogie dry ro ink beitagões, Dem corno | 

nã ondaraço eletrônico da Bolsa Brasileira de | 
Mancadorias fama obmnediciacõoes com.br). | 

Po i | O Carselho Regional de Madona do Estado de São Paulo, em cordormidade com à disposió nã 
a Ure je rê 2.268. de 30 de setembro de 1847, tendo em vista a decisão protatada nos autos Er aa 
da presente lotação pódeão der pogisirados loc-Prohssional nº LE TNE-DEZED IE. julgado pala Câmara do Conselho Ragional de Medicina do 
e ablidos dinsjamente na plataforma da Bolsa Estado da São Paulo, torna pública a aplicação da penalidade de Suspensão do Exercicho 
Erasilaira de Mercadaras Ei rjadra ama trinta) dias, à ser cumprida no Periodo de TE UZO2T a 15/12/2021, prevista 

Ourinhos. 1ú-da epa nas da Si na sênca do dt ota da mencionada Lai, poriniração sos arigos 1º dz do Código mo Ética biúcica 

j dido : e (Resolução CFM nº 18 2Ó0), cujos fatos tambem estão previstos nos artigos 1º » 32 do Código 
Lucas Pomay Ares cla Sslhra — Presleijo Iunicipas de Ética Médica (Hesolução CM nº 2 217/18] Bo Dr, Paulo Roberto de Oliveira, inscrão neste 

Conselho gols nº TÁ.Dso, 
São Paulo, 12 da novembro de 2021 

Dr. Rodrigo Lancelobe Alberto Dra. hrene Abramovich 
Conselhatro Coregador Presidenta do Cramesp 

CIDADE DE 

SAO PAULO 

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS 
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS 
ABERTURA DE LICITAÇÕES 

Encontram-se abertos no Gabinete, 05 seguintas pragões: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 772/2021-5MS.G, processo 6018,2021/0046425-8, 
destinado a AQUISIÇÃO DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, para a 
Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Licitação, 
Pesquisa de Preços o ComprasiGrupo Técnico de Compras - GTC área Técmica de 
Odoniciogia, do tipo menor preço. À abertura'realização da sessão pública de 
pregão ocorrerá a partir das 9h do da 25 de novembro de 2021, pelo endereço 

sw comprasnelgombr a cargo da 13º Comissão Permanente de Licitações 
da Secretaria Municipal da Saúde. 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 775/2021-5MS.G, processo 6018.2021/0066617-9, 
destinado ao registro de preços para 6 fornecimento de MEDICAMENTOS 
CONTROLADOS VI, por intermédio, para a Cocrdenadora de Adminiztração & 
Suprimentos - CAS. Divisão de Suprimentos/Grupo Técnico de Compras - GTC! 
àrea Técnica de Medicamentos, do lipo menor preço. À aberiura'realização da 

sessão pública de pregão ocormerá a parir das 9h do dia 25 de novembro de 2021, 
pelo endereço www. comprasnet.gowbr, a cargo da 11º Comissão Permanente 
de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde. 
DOCUMENTAÇÃO «- PREGÃO ELETRÔNICO 
Ds documentos referentes às propostas comerciais o ancxos, das empresas 
interessadas, deverão ser encaminhados a parir da disponibilização do sistema, 
wwacomprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital, 

RETIRADA DE EDITAIS 
Ds editais dos pregões acima poderão ser consultados e'ou obtidos nos endereços: 

hitple-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br;  wiww.compras | 
quando pragão eletrônico: ou, no gabinete da Secretária Municipal da Saúde, na 

Rua General Jardim, 36 - 3º andar « Vila Buarque - São PaulvSP «CEP D1223-D10, 
mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, 
através do DAMSP. Documento de Arrecadação do Municipio de 580 Paulo. 

e pyritay ao De. Juventina Jeremias Villarreal Torres, inscrito nesta Conselho ob on” 08,592, 
São Pardo, 12 da novembro da 2021 

Dr. Aosirigo Lancelote Alberto Dra. Irene Abramovich 
Conselheiro Corregedor Presidente do Cremesp 

CIDADE DE 
SÃO PAULO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº B4/5ME/2021 

PROCESSO ELETRÔNICO nº 84/SMEROS1 

PROCESSO ELETRÔNICO nº 6015.2021/0082228-5 - Registro de preços. para 
aquisição de quego muçarela fatiado, 

Acha-se aberta a data da liciação em epigrafe, que será reahzada às 08h30 do dia 
28202. 

O Edital & seus Anexos poderão ser obtidos. até à último dia que anteceder a 
abertura, mediante recolhimento de quia de armecadação, ou através a apresentação 
de per-orive para gravação na COMPS - Núcdigo de Liciação e Contratos - Rua 
Dr. Diogo da Faria, 1247 - sala 316 - Vila Clementino, ou atraves da internet pelo 

sito vor comprasnet gear e hip ie-negocascidadeso prefeitura sp go br, ben 
como, as cópias do Edital estarão expostas no muraldo Núcleo de Licitação. 

EDUCAÇÃO 

CIDADE DE 

SÃO PAULO 
COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS INTEGRADAS E PARCERIAS - CPIP 

AUDIÊNCIA PÚBLICA 001/5MSU/2021 
PROCESSO ELETRÔNICO 6029.2021/0015253-1 contratação de Software como 
Seniço para hospedagem, armazenamento, ulilização e gerenciamento do Programa 
City Câmeras vizando ao apereiçoamento do Termo de Referência com o objetivo 
de esclarecer todas as questões técnicas, administrativas, econômicas é sociais que 

viabilizem a solução junto à sociedade para posterior liciação, cujas características 
E especiicações jecricas enconiram-se descritas nós Angxos deste Edital. À mirmutã 
iniclal do edital do pregão está disponivel para consulta no seguinte endereço 
eletrônico: vwm e-negocioscidadesp. prefeiura.sp.goe br. À partir da publicação 
deste aviso até 30 de novembro-de 2021, quarquer Interessados poderão remeter 
criei ita suganbas ou di por escrito. para o saquinte endereço: 

à gov.br. Sem prejuizo do recebimento das 
manifestações, nEquEdiais DL Paco fire acima, será realizada a AUDIÊNCIA 
PÚBLICA 001/SMSUW/2021, no dia 25 de movembro de 2021, 45 10h00 às 12h00, 
no Auditório, localizado & Rua da Consolação, 1378 - Conaclação - São Paul5F. 
audiência publica presencial para debater a minuta de edital, durante a qual os 

interessados presentes poderão também apresentar manifestações por escrito, 
com a identificação, o e-mail e à tolelone do interessado. A Secrdaria Municipal 
de Segurança Urbana, considerando a Audiência Pública em epigrafes, comunica 
ainda que: 1. Em vista da necessidade do distanciamento social, em decorrência 
da situação de emergência causada pela pandenda da COVID-19, serão pormilidas 
somente à entrada das 4D (quarenta) primeiras pessoas no Auditório, 2. Às demais 
pessoas poderão acompanhar a Audiência Pública DOEMSLU 2021 a partir da 
transmissão no seguinte endereço: https:llyoutu.be/pUEDShGBWVI, podendo 
manifestar-se mo Clhal 

SEGURANÇA 
URBANA 

CIDADE DE 

SÃO PAULO 
x COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

FREGÃO ELETRÔNICO Nº 0635M5VUBICOGEL 2021 

Processo nº 6012.2021/0010737-1 

Torna-se público, para conhecimento dos Inleressados, que a SECRETARIA 
MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS, por meio da Coordenadoria Geral das 

Licilações SMSUB/COGEL, sediada na Ava São Bento, nº 405 - São Paulo SP, 
realizará ABERTURA do PREGÃO, na lorma ELETRÔNICA, do tipo MENOR 
VALOR GLOBAL. O procedimento Neitatório é 03 atos dele decorrentes cbsorvarão 
as disposições à serem processados e julgados em comormidade com a Lei 
Municipal nº J2.27802, Decretos Municipais nº 4427903, nº BE 4/2015, 
né BE 4T5/2015, Loi Complementar nº 12308, bem como de contermidade com as 
Leis Fedorais nº E66G0 E 1.52002 0 demais normas complementares é 
disposições deste instrumento 
Data da sessão: 2811/2021 - Horário: 11 horas. 
Local - ambiente eletrônico: wma bec sp gowbr ou yu Dec fazenda sp gov br 
OBJETO. REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE GUIAS DE 
CONCRETO DOS TIPOS: RETA, CURVA E CHAPÉU À PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 
à participação na presente beitação dar-se-á pra entrega das propostas pelo site 
ray beac sp gua br ou vv Dec À 
O edital e seus anexos poderão ser obtidos através da Iimermet pelo site 
wa ec por ou uu becfázenda spo e hipie-negocioscidadesa, 
prefeitura sp gombr. 
Os pedidos de esclarecimentos é impugnações deverão ser encaminhados em 
sistema próprio peto site gua bec.sp.gowbr ou ava bec. fazenda sp goubr. 

SUBPREFEITURAS 

CIDADE DE 
SÃO PAULO 

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/SMSUB/COGEL/2021 
Processo nº 6012.2021/0010025-5 
Torma-sé público, para conhecimento dos interessados, que a SECRETARIA 

MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS, por meg da Coordenadora Geral das 
Licitações SMSUB/ICOGEL, sediada na Rua São Bento, nº d0s - São Paulo, SP 

ralizará ABERTURA do PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR 
VALOR GLOBAL POR LOTE. O procedimento licitatório e 08 atos dele decorrentes 
úbservarão às disposições à seram processados e julgados em coriormidade com 

a Lei Municipal nº 1327802, Decretos Municipais n” 4427804, nº SE ASMPDIS, 
nº 56472015, Lei Complementar nº 12306, bem como de conformidade com as 

Leis Federais nº 2.666/03 é 1052002 é demais normas complementaras é 
disposições deste Instrumento, 
Data da sessão: 25/11/2021 - Horário: ue al aja 

Local - ambiente eletrônico: gos, u mn Doc fazónda sp.gombr 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA 

A paricipação na presente licitação dar-se-á pela entrega das propostas polo site 
uu becsp.govbr ou aa ber fazenda spogov br 

O edial o seus anexos poderão ser obiidos através da intemel pelo sito 

nb sp gor br cu mma bro fazenda spooubr e hnipe-negocioscidadesp, 
preferura.sp.guv.br 
Os pedidos de esclarecimentos é impugnações deverão sor ancaminhados em 
sistema próprio pelo site mr bec-sp covbr ou mucbec fazenda spo br 

SUBPREFEITURAS 



ECONOMIA 

Mineração Imbróglio energético 

Hidrelétrica “sem 
dono' abastece 
fábrica de alumínio 
da Votorantim 
Concessão de usina 
construída pela 
Companhia Brasileira 
de Abastecimento acaba, 

e Aneel não decide o que 
fazer com unidade 

ANDRÉ BORGES 
BRASÍLIA 

Desde o dia 4 de novembro, a 
Companhia Brasileira de Alu- 
minio (CBA), no interior de 

São Paulo, tem parte da ener- 

gia que consome gerada por 
uma hidrelétrica sem dono; a 
usina Salto do Iporanga, na ci- 
dade de Juquiá, que, mesmo 
nessa condição, segue dando 
suporte à produção de alumi- 
nio da empresa do Grupo Vo- 

cou como “uma situação de in- 
certeza e insegurança juridi- 
ca", é resultado da falta de ini- 
ciativa da diretoria-geral da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) em tomar 
uma decisão. 

A hidrelétrica Salto do Ipo- 
ranga foi concedida à empresa 
do Grupo Votorantim em 1971, 

como parte do processo de ex- 
pansão dos negócios da família 
Ermírio de Moraes. Como a 
produção de alumínio deman- 
da grande consumode energia, 
oconglomerado decidiu inves- 
tir em suas próprias hidrelétri- 
cas para abastecer as unidades. 
Com a construção da unida- 

de,a CBA passou a ter o direito 
de explorar sua geração pelo 
prazo de 30 anos, Em 2001, O 

prazo acabou, e a empresa pe- 

SEXTA-FEIRA. 12 DE NOVEMBRO DE 202] 

O ESTADO DE 5. PAULO 

CA, VOTORANTIM ENERQILA 

Concessão de usina em Juquiá ao Grupo Votorantim venceu em 4/1; Aneel não dá prazo para solução 

Produção 

34 N ; W é a capacida- 

de de produção da hidrelé- 
trica da CBA construída 

em Juquiá só para atender 
a empresa, e não consumi- 

dores residenciais 

usina por mais 20 anos. À pror- 
rogação teve fim no último dia 
4. À agência reguladora, po- 

hidrelétrica, que tem capacida- 
dede geração de 37 megawatts. 

LEGISLAÇÃO. Por lei, a hidrelé- 
trica tem de ser convertida em 
patrimônio da União, porque 
é uma concessão para uso do 
bem público, nesse caso, as 

águas do Rio Assungui. Portan- 
to, à Aneel deveria ter declara- 
doo fim da concessão e realiza- 
do um novo leilão. 
Sabendo que deixaria de ser 

proprietária da usina, aempre- 
sa do Grupo Votorantim já ti- 

torantim. 
O caso, que a CBA classifi- 

diua renovação da concessão e 
conseguiu seguir à frente da 

PREGÃO ELETRÔNICO 
FUNDAÇÃO SABESP DE SEGURIDADE SOCIAL 

Deja Coprralação da sarsiços para Iprrecimento de beimdas GUErdES aos emprogados a visitantes por Theo 

da equpamento de autoatendimania da SABESPREN - GCH Nº nesigher - Menor Praço Efobal - igpula de 
ançes da 2012021 ds 15h00. Edital completo lramês co nho RA cabe prev com brcompras mi bilcompras. 

cor — “agença nfentihçado”. Para fodas 5 neesbnias de lémpo seca obsemado à harário de Brasila (DF) 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº, 385/2021 

ORIGEM: INSTITUTO DOUTOR JOSE FROTA — LF - NÚCLEO DE FARMÁCIA - NUFARM. 

OBJETO; CONSTITUI ORJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, À SELEÇÃO DE EMPRESA PARA O 
REGISTÃO DE PREÇÕE VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAL MEDICO 
HOSPITALAR: CIRCUITOS AMESTEMA E VENTILAÇÃO MECANICA, DE ACORDO COM AS 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO AMERO = TERMO DE REFERÊNCIA DESTE 

EDITAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 

DO TIPO: MENOR PREÇO, 
DA FORMA DE FORMECIMENTO: PARCELADO. 

CA) Pregoeiroja) da CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTALEZA - CLFOR, 
toma público pará conhecimento dos licitantes e demais interessados que do dia 12 de 
novembro de 2071 a 26 de rovembro de 2021 até às 10h00min, (Horário de Brasília). 
estará recebendo as Propostas de Preços é Documentos de Habilitação referentes a este 
Pregão, na Endereço Eletrônico we comprasnetgos br A Abertura das Propostas 
acontecerá no dia 26 de novembro de 2021, 45 10h00min. (Horário de Brasília) eo Início 
da Sessão de Disputa de Lances ocorerá a partir das 10h00min, do dia 26 de novembro 
de 2021, 0 edital na integra encontra-se à disposição dos interessados para consulta ma 
Central de Licitações | Avenida Heráciito Graça, *50, CEP: 60140-060 - Centro — Fortaleza- 
CE no e-compras hitpecomprassepog fortaleza ce gor bripublico index asp, No err 
comprasnet govbr assim como no Portal de Licitações do TCE-CE- hitps:licitacoes fes 
cegosbri. Maiores informações pelo telefone: [85) 3452.3477 [CLFOR. 

Festalega = CE, de novembro de 202] 

José Jesus Lédio de Alencar 

PREGOEIROMA) DA CLFOR 

E 

ralo de dida |. de fd pg 
Qecgeguindiaa Soxia 

nha se antecipado e requerido 
o direito de seguir à frente da 

rém, não tomou uma decisão 

final sobre o que fazer com a 

IP " SINFAC-SP - Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil 
| ANFAC =P Ear O Estado de São Paulo - CNPJ nº 69,283,182/0001-51 
e Ide Convocação - Assembleia Geral Extraordinária 

[O Sindicato das Sockadades de Fomanto Mercantã Factoring do Estado de São Paulo - GINFAC-SP, com sede 
jr Alia Libero Badaró, mé dos -ej 189, Corsa, São Paula, SP -CEP-DIDDA-DOD, convaca ódas os Nhados, assóciudos | 

já né, para realizar am uma Assembleia Geral Extraordinária. roda ti de Nouamamo de FE às EPE coonpemeta 
E Re rt oe 

ri de sad Emi iderificados E coneçindos, para 5 à EOADOraÇÃO de Ngoi cedemda dia 1h Deibo-| 
(ração sobre manitesiação ck hodibe oa fliados das calegórias econômicas de Forrevho Pemcamii! = Feschoring Setur dk-| 
zação de Oricita a Empresas Simples de Crécita « ESC no Estado São Paulo, para a aorzação privia E qupressi| 
(pela Dean ÃO pagamento dal: ininiição Eindical para 2 enprcicão da BO22, mos moldes estatuede(anos peica antigos | 
(SP, 573, 580, réiso BL 5874 SAT da CLT; 2) Finação de valor nelatuo à coniibução de reresemiatviciade pera D| 
teomerclianeda PURE E re Epa paço anos Sam Pando, izda Nevembnida 2021, armor de Bro Junho - Preggente,! 

a | SINFAC-SP - Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil 
SMS Factoring do Estado de São Paulo - CNPJ nº 69.283. 182/0001-51 
Mei Edital de Convocação - Assombleia Geral Ordinária 

O Sindicalo das Sociedades de Fomento Mercantil Factoring do Estado de São Paula - SIM- 
FAC-SP, com seda na Rua Libero Badaró, nº 425 - cj. 183, Centro, São PaulyrSP CEP: pIQua- 
UOL, cormoca tados às fados associados, para reslizarem uma Assembleia Geral Ordinária, no dia 

se de Movambroa ca 2027 gs 17his am primeira convocação nos termos dos art 23 E” e Ja dos 
Eslalulos Sociais. du às 17h45, em segunda compração com qualquer rúmera de filiados associados 

regulamento identficados a conpctados, para a delibaração da: saquinte ir doa: 1] Lesfiura 

distussiso E Viação a própasta orçamentária pará o exenbisio de 2022 Er > PESpeElivo párbosr 
- Presalenta. 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 6º REGIAD. 
= fegrerdo AVISO DE LICITAÇÃO « TOMADA DE PREÇOS 

“Processo nt dorso! — TÔMADA DE PREÇOS Quardoat — UASG: Jandss 
DBJETOE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA À IMPRESSÃO GRÁFICA DO JORNAL PSL. 

O CAPAS. por meo de sa Comissão de Licitações, cónigr=e porta mé (MSI, em cumpremento à Lei Feigra! 

2656/05 e demas normas complementares, comunica dos nterpscados que cpalizará licitação na modeidade TOMADA, 
DE PREÇOS, tips MENDA PREÇO 6 SLORAL com à piqefvo-de contratar empresa Cirdica para a mpressão de d edições, 
do jomal PS combnme comições e espoólicações cortantes do Edil de lolação TROIS, Recebimento das 

propostas: alá o dia 30221, és 190he, com aberura das propostas no dia SW PLGDÊ, às LiiDhe. horánio da Brasilia 
nã cada do CHE-DE, ua Armuda Alm, E3, bémo Prheros CEF 05480-020, São Paus (Q Edial astara diaponivel a 
partir do dia TAVIGRST na site do CRP-DE; um crpspobrg or nó portal datacespanência 6 no porá de compras do goatma 

federal, mw pov bricompras, Informações palo e-mail comprastbepsporgbr ou compeasisBepspog. dr 
São Pano, 11de nieemiro de 2021. 
PEA FRANCISCO DE OLIVEIRA 

Prasidenta da CPL 
Portaria 45/2021 CHP-DE 

usina. Por meio de nota, a Vo- 
torantim Energia, que é a ges- 
tora dos ativos de geração da 
CEA, afirmou que seu pedido 
de prorrogação “foi protocola- 
do na Ancel em 2016 e não há, 
até o momento, decisão final” 

da agência, 
A Aneel declarou que o te- 

ma chegou a entrar na pauta 
da diretoria da agência no dia 
26 de outubro, nove dias antes 
do prazo final da concessão. O 
pedido da empresa, porém 
não foi avaliado por causa de 
“novas alegações”, e não deu 
prazo para uma decisão. e 
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O Broadcast+ é a melhor 
e mais completa fonte 
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Varejo Custos extras 

nxurrada de ações trabalhistas 

NEGÓCIOS 
SEXTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2021 

O ESTADO DE 5. PAULO 

AZ 

ia ampliar reservas para R$ 2,5 bi 
Legado imprevisível reduziu confiança do mercado na empresa, o que se refletiu 

em recomendações para venda de suas ações; papéis já caíram mais de 60% em 2021 

Anecessidade de uma nova re- 
serva no valor de R$ 1,2 bilhão 

no balanço financeiro da vare- 
jista Via, dona da Casas Bahia, 

para possíveis perdas relacio- 
nadas a processos trabalhis- 
tas, revirou a confiança do mer- 

cado em relação à companhia, 
Como resultado, as ações da 

empresa chegaram a despen- 
car 18% ontem pela manhã. No 
fechamento do pregão, os prin- 
cipais papéis da Via fecharam 
em baixa de 12,5%, a R$ 6,17. 
O episódio foi visto como 

uma espécie de “déja vu”: no 
ano passado, a companhia in- 
formou ao mercado sobre evi- 
déncias de fraudes contã- 

beis, descobertas por denún- 
cias anônimas feitas no fim 

de 2019, no valor de R$ 1,2 
bilhão - e garantiu que, com 
isso, a necessidade de reser 
vas para problemas passados 
estava solucionada. 

Mas não foi o que ocorreu. 

Com as novas provisões, O to- 
tal de reservas para problemas 
na Justiça mais do que dobrou: 
R$ 2,5 bilhões. Com o aumento 

das provisões, a Via reportou 
um prejuízo líquido de R$ 638 
milhões no terceiro trimestre. 

CENÁRIO DIFÍCIL. Um gestor de 
mercado, que preferiu não se 
identificar, aponta que o novo 
anúncio afeta a confiança na 
empresa, ainda mais por conta 
do aumento significativo. Fora 
isso,a fonte acredita que a eco- 
nomia brasileira, com alta in- 

flação e a taxa de juros cami- 
nhando para os dois dígitos, 

não deixará fácilo ambiente de 
negócios para a varejista, que 
nosultimos tempos vinha mos- 
trando recuperação de vendas 

e tirando o atraso em relação a 
determinados concorrentes, 
como o Magazine Luiza. 
O banco Credit Suisse apon- 

tou que a empresa possui um 
“legado pesado e imprevisi- 
vel" e rebaixou suas expectati- 
vas em relação a ação da empre: 
sa, mesmo reconhecendo que 
a atual gestão tem feito um 
bom trabalho na operação. 
O Bank of America também 

apontouo problema coma em- 
presa.“Um aumento nas pro: 
sões para reclamações traba- 
lhistas é problemático. Embo- 
ra a Via tenha implementado 

WMERTHER SAMT ABES TADÃO-BHi 202 

Casas Bahia na região da Lapa, em São Paulo: companhia reduz equipe em 39% e agora enfrenta ações 

Dificuldades em série 

e Sob nova direção 

Depois de ser vendida para o 
Grupo Pão de Açúcar (GPA), 
em operação fechada em 
2009,a Casas Bahia foi unida 

a operação do Ponto Frio, 
que já havia sido comprada 

pela companhia de Abilio Di- 
niz; anos mais tarde, porém, 
Abilio teve de abrir mão do 

controle do GPA, após uma 
disputa ferrenha com Jean- 
Charles Naoun, do Casino, 

Dentro do “pacote”, o grupo 
francês ganhou a Via Varejo 

a Online x físico 

Em uma decisão que foi 
posteriormente muito 
criticada, o Casino decidiu 

separar a operação das lojas 
fisicas do negócio online da 
venda de eletrodomésticos, 
Resultado: os resultados da 

varejista despencaram, e o 
Magazine Luiza, que manteve 
os dois negócios sob o mesmo 
guarda-chuva, ganhou 
espaço no mercado 

e À venda 
Durante anos, o Casino, que 
não tinha tradição na venda 
de eletrodomésticos, tentou 

se livrar da Via Varejo: 

ofereceu o negócio a fundos 
de investimento c a grupos de 
varejo todo o mundo, sem su- 

cesso. Quem quis a Casas Ba- 
hia de volta, no fim das con- 

tas, foi Michael Klein, mem- 

bro da familia de fundadores 
do negócio 

JE DIORIDES | ADÃO-LB/a Sil 

o Nova fase 

Ao assumir a Via, em 2019,0 

executivo Roberto Fulcher- 

berguer (foto) teve de reorga- 
nizar as lojas, buscar a reto- 
mada das vendas online e 
montar uma nova equipe de 
administradores. Aos pou- 
cos, os resultados da varejis- 
ta começaram a melhorar e, 
no ano passado, as ações tive- 
ram alta; com o balde de 

água fria de ontem, porém, 
seus papéis já caem mais de 
bo em 2021 

mudanças em sistemas e con- 
troles, ela pode enfrentar ou- 
tros impactos, particularmen- 
te relacionados a processos 
mais antigos”, segundo o docu- 
mento do banco. 

CONTENÇÃO DE DANOS, À com- 

panhia sabia do ruído que ono- 
vo provisionamento traria. 
Junto ao seu demonstrativo fi- 
nanceiro, divulgou, pela pri- 
meira vez, um vídeo para expli- 
car o efeito do aumento de 
suas provisões para processos 
trabalhistas. A ideia, apurou o 
Estadão, cra encarar o assun- 

to de frente, com transparên- 
cia, para reduzir danos. 
No video, a empresa reite- 

rou que o aumento de 32% 
nos valores dessas ações, em 

relação ao inicialmente pre- 
visto, se relaciona a uma práti- 
ca antiga da companhia de le- 
var os Casos até os tribunais 
superiores, O que gera corre- 

ção mais alta dos valores. 
Além disso, a companhia de- 

tende que “grande parte dos va- 
lores provisionados é de res- 
ponsabilidade de antigos só- 
cios”, Às reclamações traba: 
lhistas da Via subiram 82% no 
primeiro semestre de 2021,an 
teomesmo periodo do ano pas- 
sado. A gestão afirma que as 
ações se referem a demissões 

Quantidade de ações 
trabalhistas seguirá 
alta no ano que vem 

Ovice-presidente financei- 
ro da Via, Orivaldo Padilha, 

disse que a companhia ain- 
da deve ver sua pilha de pro- 

cessos trabalhistas crescer 

em 2022. “Ainda esperamos 
entradas fortes de proces- 
sos trabalhistas no ano que 
vem”, disse. 

A empresa afirma que sé 
tornou alvo de “aliciado- 

res” que buscam clientes 
trabalhistas e diz ter refor- 

cado sua capacidade de de- 
fesa. “A Via deixou de ser 

um alvo fácil”, diz Padilha. 
O presidente da giganete 

do varejo, Roberto Fulcher- 
berguer, frisa, porém, que o 
“tiquete médio” dos novos 
processos é mais baixo, 
pois as demissões mais re- 
centes são de pessoas com 

| menos tempo de casa. & 

de cerca de cinco anos atrás. 

Desde 2011, para melhorar 
sua rentabilidade, a compa- 
nhia reduziu em 395% 0 seu qua- 
dro de funcionários, o que im- 
pulsionou o número de proces- 
sos. Agora, a gestão afirma que 

a rotatividade de funcionários 
voltou ao normal. 

Discurso direto 
Consciente do tamanho do 

problema, empresa fez 

vídeo explicando a questão 
das ações trabalhistas 

“Essa companhia carrega le- 
gados positivos e negativos. 
Os positivos são maiores e 
têm condições de pagar os ne- 
gativos”, disse o presidente da 
companhia, Roberto Fulcher- 
berguer, em entrevista ao Esta- 
ado/Broadocast. Ele diz que “nin- 
guém está feliz” com o passi- 
vo, mas que se trata de algo 
que a gestão tem de “lidar e 
resolver”. 

Para mitigar os efeitos, a 
companhia afirma que deve re- 
cuperar valores de antigos só- 
cios, responsáveis pelos pro- 
cessos, bem como usar seus 
cercade R$9 bilhões em crédi- 

tos fiscais para amortecer os 
impactos. ( COLABOROU LUÍSA LAVAL 
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Setor aéreo Compra em xeque 

Impasse leva FAB a rever 
contrato feito com Embraer 

Aeronáutica tenta 
desde abril reduzir 

contrato que prevê 
compra de 28 aviões, 
ao custo de R$ 14 hi 
em valores atualizados 

A Aeronáutica decidiu ontem, 
unilateralmente, reduzir o con- 
trato firmado com a Embraer 
paraa compra de acronaves do 
modelo KC-390 Millennium, 
para o transporte de carga, 
Após sete meses de negocia- 
ção, não houve consenso, € O 

comandante da Força Aérea 
Brasileira (FAB), tenente-bri- 
gadeiro Carlos de Almeida Bap- 
tista Junior, informou ao Esta- 
dão que vai rever o negócio. 

Indefinição 
Processo para rever 0 

contrato se arrasta 
desde abril, e agora 

pode parar na Justiça 

Formalizada em 2014, à con- 

tratação previa a compra de 28 
unidades em dez anos, ao valor 

de R$ 14 bilhões em valores 
atualizados. Em abril deste ano, 

a Aeronáutica pediu a revisão 
desse número para 15 aviões. 
O processo para alterar o 

contrato se arrasta desde en- 

Aviação Dificuldades 

Carqueiro KC-390 da Embraer: Aeronáutica quer agora comprar só 15 

tão e, após extensões de prazo, 

chegou ao fim ontem sem que 
a Embraer aceitasse a propos- 
ta. Como impasse, O caso pode 
parar na Justiça. 
O comando da Aeronáutica 

afirmou que a decisão de redu- 
zir os contratos levou em conta 

“as necessidades de nossa For- 
ça Aérea frente aos recursos 
anualmente disponibilizados”. 
“Considerando a decisão da 

Embraer e a impossibilidade 
de permanecer com a execu- 
ção do contrato nas quantida- 
des atuais, a Força Aérea Brasi- 
leira, no intuito de resguardar 
o interesse público, iniciará, 
dentro dos limites previstos 
na lei, os procedimentos para 
a redução unilateral dos con- 
tratos de produção das aero- 
naves KC-390, fato inédito e 
indesejável nessa importante 

ITA é cobrada por 
atraso em pagamentos 

LUCIANA DYNIEWICZ 

Acompanhia aérea ITA, dogru- 
po Itapemirim, em recupera- 

ção judicial, voltoua atrasar pa- 
gamentos a funcionários, Nes- 
ta semana, o Sindicato Nacio- 

nal dos Acronautas (SNA) en- 
viou oficio à empresa para pe- 
dir esclarecimentos sobre a fal- 
ta de pagamento de vale-ali- 
mentação e de diárias de ali- 
mentação e o não recolhimen- 
to do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS). À 
empresa, que começou a ope- 
rar em julho, vem atrasando pa- 
gamentos com frequência. 
Segundo o SNA, o vale estã 

atrasado há dois meses. O bene- 
ficio de R$ 479 é pago a funcio- 
nários que recebem até R$ 5,2 
mil por mês. Nas diárias de ali- 

mentação oatraso édecinco 
dias. Em relação ao FGTS, 
há relatos de que, neste ano, 
a contribuição foi recolhida 
só em janeiro e abril. “Não 
há nenhuma comunicação”, 
disse um funcionário, pedin- 

do anonimato. “Os atrasos 
são constantes.” 

EXPLICAÇÕES. Procurada, à 
ITA afirmou que o atraso 
nas diárias decorreu de pro- 
blemas no sistema de escala 

dos tripulantes que já foi re- 
solvido. Segundo a compa- 
nhia, os pagamentos foram 
regularizados. Em relação 
ao FGTS, a empresa disse 
aguardar parecer da Caixa 
para parcelamento dos valo- 
res, mas se dispôs a acertar 
os atrasados integralmente 
caso isso não ocorra, & 

ecinquentenária relação”, dis- 
se Baptista Junior. 

'LEGALE RAZOÁVEL'.O coman- 

dante da Aeronáutica disse 
ainda que “não hã saída fora 
do que é legal e razoável”, e 
que espera manter as parcei- 
ras estratégicas com a fabri- 
cante de aeronaves. 
“Q Comando da Aeronduti- 

ca, ratificando a manutenção 
do espirito de parceria que 
sempre existiu entrea FABe a 
Embraer, permanecerá envi- 
dando esforços junto à empre- 
sa no intuito de reduzir a frota 
de aeronaves KC-390 para os 

patamares considerados ade- 
quados para a Força Aérea Bra- 
sileira”, disse, 
Procurada, a Embraer res- 

pondeu que não faria comentá- 
rio sobre a decisão da FAB. é 

Entre 

Ef aspas 
aro | 
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Balanço | 

Azul tem prejuizo de R$ 2,24 bilhões no 
3.º trimestre, mas ações sobem quase 10% 

SERDIO MORAES REUTERS-11/3/201A 
no EIS Ni 
: ] E ' E 

E A Azul registrou pre- 
juizo liquido de R$ 2,24 bi- 
lhões no terceiro trimes- 

tre, ampliando as perdas 
em relação ao mesmo pe- 
riodo de 2020, quando ore- 
sultado foi negativo de R$ 
1,22bilhão. No critério ajus- 
tado, a aérea reportou per- 
das de R$766,2 milhões, Apesar do prejuízo, analistas consi- 
deraram o resultado sólido, e os papéis da companhia subi- 
ram quase 10% ontem na Bolsa. O Itaú BBA considerou os 
resultados positivos, com a receita por assentos oferecidos 
ficando acima dos níveis pré-pandemia. & 

FER 

Balanço 2 

Movido por ganho de grandes empresas, 
BNDES registra lucro de R$ 11 bilhões 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) registrou lucro líquido de R$ 11,3 bilhões no 
terceiro trimestre, alta de 29% ante igual periodo de 2020, in- 
formou a instituição de fomento. Em nota, o banco informou 
queo desempenho foi influenciado por eventos positivos rela- 
cionadosàs participaçõesacionárias detidas em grandes com- 
panhias. “O desempenho no terceiro trimestre foi fortemen- 
teinfuenciado por reversão de provisão para perdasem inves- 
timentos na Petrobras e resultado positivo de equivalência 
patrimonial, basicamente da JBS”, diz a nota do banco. é 

De olho nos EUA 

Presidente da JBS diz que empresa será 
listada na Bolsa de NY no ano que vem 

A listagem da TBS na Bolsa de Valores de Nova York 
está prevista para 2022, segundo o presidente global da JBS, 
Gilberto Tomazoni. “Listagem não é questão de se vamos 
fazer, e sim de quando vamos fazer” afirmou 'Tomazoni on- 
tem durante teleconferência sobre os resultados do 3.º tri- 
mestre. Segundo oexecutivo,a recriação da presidência glo- 
bal de operações - que será dividida, a partir de janeiro, pe- 
los executivos André Nogueira e Wesley Batista Filho - aju- 
dará a ampliar oportunidades de crescimento e de redução 
de emissão de carbono na cadeia produtiva. e 

NézE INFORME PUBLICITÁRIO 
São Paulo, 12 de SindusCon SP 
novembro de 202] 

Congresso Jurídico debaterá contratos da construção 

+ dirigem da construção, ante 

o aumento incessante de pre- 
ços de seus insumos, viu-se obri- 

gada a renegociar seus contratos 

em andamento e repensar a ela- 

boração dos futuros. Para subsi- 

diá-la, o SindusCon-SP, por meio 

do seu Conselho Jurídico (Conjur), 

realizará, em formato presencial 

e on-line, o 9º Congresso Jurídico, 
em 18 e 19 de novembro, sobre 
equilibrio e reequilibrio dos con- 

tratos do setor. 
No dia 18 Odair Senra, presi- 

dente do SindusCon-5P, e Marcos 
Minichillo, coordenador do Conjur, abrirão O even- 

to. Os painéis contarão com palestras e mediação 
dos advogados membros do Conjur, O primeiro 

abordara a revisão dos contratos do setor sob à 

aspecto civil, com Rodrigo Bicalho, Thomaz Whately 

& Luís Carvalho, e moderação de Olivar Vitale. 

Carlos Puoli, Daniel Gomes e Ricardo Campelo 

mostrarão os aspectos processuais do pedido de 

revisão contratual, com moderação de Flavio Senra. 

Vera Monteiro (Direito/FGV) palestrará sobre o 

direito ao reequilibrio de contratos públicos e de- 

E, 
E 

pe Evento híbrido 

será em 18 e 19 

de novembro bb) 

baterá como procurador Guilher- 
me Pellegrini (Artesp) e Cristiano 

Castilhos (Queiroz Galvão) tendo 

Rodrigo Campos como moderador. 

Eliane Gago (lbradim) aborda- 
raa responsabilidade patrimonial 

de empresas do grupo econômico 
por execuções trabalhistas, com 

moderação de Ricardo Braga. 

No dia 19, Rodrigo Chade 

(Centro de Mediação do Sindus- 

Con-SPj e o perito arbitral espe- 

cializado em equilibrio contratual 

Luis Rosa falarão da mediação 

para a manutenção do equilibrio 

e reequilibrio dos contratos. Mediadora: Rosilene 

Carvalho, 
Os efeitos na renegociação, rescisão de contra- 

tos e atualidades da Reforma Tributária serão 
abordados pelo auditor fiscal da Receita Carlos 
Oliveira e por Rodrigo Dias, Tadeu Navarro e Rodri- 
go Maito, com moderação de Rodrigo Giarola. 

Os participantes receberão um livro com 16 

artigos dos membros do Conjur sobre o tema. 
Parceiro institucional: Estadão, Inscrições: www. 

sindusconsp.com.br, 

tio Da Contrução Civilçõo Estado de São Pro + rar rd ss napesrma be 
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MATHEIS PIDVESARA, ALTAMIRO SILVA JUNIOR. 
ANDRE JANRKAVSKI, CYATHIA DECLOEDT, CARGE 
BOMATELL | CRISTIANE BARBIERI (edição! 

TMTTTER: GCOLUNADDERDAD 

COLUNADDERDADOAS TESTADA DO 

Após era dos juros baixos 
e ganhos recordes, bancos 
sentem freio nos IPOs 

piora recente do mercado, que afetou em 

cheio as aberturas de capital, já pesa nos ba- 
lanços dos bancos. Desde o início de agosto, 
nenhuma empresa consegue emplacar uma 

oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) no 
Brasil, o que contribuiu para a queda de até dois digi- 
tos nas receitas das instituições que têm esse tipo 
de negócio. Com a paradeira na reta final de 2021, 0 
impacto deve ser ainda mais sentido nos números 
do quarto trimestre. No Itaú, as receitas com asses- 

soria econômico-financeira e corretagem cairam 
30% no terceiro trimestre, em relação ao segundo. É 

nessa linha que os bancos compilam o faturamento 
com assessoria a emissões de papéis no mercado de 
capitais, fusões e aquisições (M&A, do inglês). 

Itaú sofreu mais por tirar XP da conta 
No caso do Itaú, o mergulho foi mais forte porque 
nessa rubrica eram computados os resultados da XP 

— cuja participação foi cindida do maior banco da 
América Latina, em maio último. O Bradesco tam- 

bém sofreu, mas numa proporção menor: a baixa foi 
de 3,87 no periodo, 

Banco fez 59 emissões até setembro 

O Ttaú BBA é o lider em assessoria a operações de 
renda variável no mercado brasileiro. De acordo 
com a plataforma de dados Dealogic, até o fim de se- 
tembro o banco participou de 59 emissões, com volu- 
me de R$ 21 bilhões. Em outros rankings, como o da 
Anhima, o BBA também lidera. 

e PEQUENOS. O Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômi- 
co e Social (BNDES) e a Su- 
mUp criaram um Fundo de In- 
vestimento em Direitos Credi- 

tórios (FIDC) de R$ 230,7 mi- 
lhões para micro e pequenas 
empresas. À parte do BNDES 
será de R$ 200,7 milhões, e a 

da SumUp, R$ 30 milhões. O 
dinheiro deve chegar a até 370 

mil microempreendedores, € 
o valor médio dos emprésti- 
mos deve ser de R$ 2,8 mil. 

e HISTÓRIA. A fatia do BNDES 

faz parte dos R$ 4 bilhões do 
programa Seleção de Fundos 
de Crédito para Micro, Peque- 
nas e Médias Empresas, anun- 
ciado em 2020. O novo fundo, 
chamado de FIDC Brasil Mi- 
crocrédito, é o quinto contrata- 
do por meio de chamada públi- 
ca. As companhias CashMePlu- 
ral, Captalys, SRM e Cielo já 
receberam recursos, mas não 
tinham o microcrédito como 
principal alvo. 

e MUSCULATURA. De acordo 
com o diretor de participa- 
ções, mercado de capitais e 

Coluna do 
Broadcast 

PARADEIRA 

Desde o início de agosto, nenhuma empresa conseguiu emplacar 

um IPO na Bolsa brasileira diante das turbulências no mercado 

crédito indireto do BNDES, 
Bruno Laskowsky, apesar de o 
fundo ter à duração de seis 
anos, o valor pode dobrar nos 
próximos meses, caso haja de- 
manda para o crédito. 

e PAÍRICO. Essc fundo represen- 
taa entrada da SumUp em em- 
préstimos. Nos últimos anos, 
afintech tem buscado atuar no 
mercado de micro e pequenos 
negócios por meio de maquini- 
nhas e está entrando nas con- 
tas digitais. Em março, a subsi- 
diária brasileira recebeu R$ 1,3 
bilhão da matrizalemã para ex- 
pandir os negócios por aqui. 

a CARNE. Um perito vai exami- 
nar o prejuízo que os donos do 
frigorífico Mataboi cobra da 
JBS na Justiça. O Mataboi foi 
vendido em 2014 à JBJ, do em- 
presário José Batista Júnior, o 
mais velho dos irmãos Batis- 
tas, conhecido como Júnior Fri- 

boi. O valor poderia ultrapas- 
sar R$ 1 bilhão, pelos cálculos 

de pessoas que acompanham o 
caso, mas a juíza Marian Najjar 
Abdo, do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ-SP3, quer pro- 
vas documentais e periciais. 

e MONOPÓLIO. O argumento da 
familia Dorazio, antiga contro- 

ladora do Mataboi, é que a JBS 
recorreua práticas concorren- 
ciais predatórias para derru- 
bar o valor da empresa, graças 
à benefícios obtidos junto ao 
governo. Teriam feito a aquisi- 
ção, portanto, apóstornar one- 
gócio inviável. 

e AMIGOS. A alegação dos ex-do- 
nos do Mataboi se baseou em 
declarações feitas por Wesley 
e Joesley Batista, na delação 
premiada de 2017. Na senten- 
ça, a juiza disse ainda não ser o 
momento de julgar o mérito. 

e BOI NA LINHA. A ação movida | 
pelo advogado Gabriel Giaco- 
mini Rocco, sócio do escritó- 
rio Pereira Neto Macedo, não 

contesta a venda da Mataboi. 
Mas busca ressarcimento pelo 
que seriam práticas desleais 
em termos de concorrência. 

e TESE. Os advogados negam a 
ideia de quea JBJ e a JBS sejam 
empresas distintas. A tese vem 
sendo usada pela empresa de 
Júnior Friboi, em discussão 
com o Conselho Administrati- 

vo de Defesa Econômica (Ca- 
de), que reprovou a aquisição. 
Procurada, a JBS afirmou que 
não comenta processos judi- 
ciais em andamento, 

SOBE 

Alta do minério favorece 
siderurgia e mineração 

HARDOS ARCOVERDE/ESTADAO-2LT/2006 

Setores de siderur- 

ais gia e mineração subi- 
E ram em bloco on- 

tem, com o otimismo em 
relação à solução do caso 
da construtora chinesa 
Evergrande. Vários credo- 
res da empresa afirmaram 

| ter recebido o pagamento 
de títulos que estavam ven- 
cendo, o que fez o preço do 
minério de ferro subir. 
Com isso, os papéis da CSN 
tiveram alta de 7,46%, c os 
da Vale, de 3,53%. 

>= 

DESCE 

Controlador vende ações, 
e RD recua 2,4% no dia 

TENGO UEL RO EST ADA O La anca 
o 

As ações da Raia 
+ Drogasil cairam 

*  239%c ficaram en- 
tre as maiores quedas do 
Ibovespa, o índice dos pa- 
péis mais negociados na B3. 
O recuo foi reflexo de uma 
operação de venda em blo- 
co de ações, na qual os con- 
troladores da companhia se 
desfizeram de 2,4% do capi- 
tal. Até então, eles não po- 
diam fazê-lo por questões 
contratuais. A venda movi- 
mentou R$ 906 milhões. 

BROADCAST MERCADOS O bovespa: 107.549,67 PTS. | Dia 1,54% | Mês 3,96% | Ano -9,60% 
a 

MAIDRES ALTAS DO IBOVESPA Pontos Dia Mãs% Ano | INFLAÇÃO (5 INSS = COMPETÊNCIA [NOVEMBAD MERÍCOLAS - MERCADO FUTURO | MOEDAS E COMMODITIES 
ES arm Meg MONATORKDMA Bat OM 08 [1H | Indico gente oiro ramo UM | Trabalhador gesalariado e doméstica” Vem Aja Abe Min Md Var Venda Dia Mês % Ano % 
e pd Aida a dee ni | dad ot prá ARE To Sa SE DOLAR COMERCIAL Gar 4 JE 4l5 MEI? ON-HM a DM EE FRAMPURT DAM TED OM 25 RH | ACO Wo UE RG NB o de cantribição quota | Agi Hr mao quit amim tam mis q | MRARCTMERDAL MAL A do dl 

ADLPANE EM OM MAM  ONDES FE FAME OM DE NM | NMMROM do am RM AM | MERENDOO ve | COEN MAR TO MA AS O 3 | O SRA O A 
SDNACENACO DJ TM J0M)  TUOMO-MNRO NTE 0 im Gm | ENA E RETOS SEA E SOL CSM” MON LES SiSdD ROO O 0á | yo MAO DM DRE NE 

PE FIRE Bo e ar vá | cima mA adia » | MS CATAR SM SALTA GRE SMO 46: | NTE “mo lá 954 BAI 
MAIORES BAIXAS DO IBOVESPA PEA IBiEI mo de ah nE | DERSIMANAI RS GOIS | FRETES RO IT Td o e E 
MA CN HA BT am nm | ENMONMENT) ei Mo 15) ria——8M UBE VOO MB | dino Miuoti Apagar) | AGRÍCOLAS - MERCADO FÍSICO. RE Emo dra 6 
BRAGRER PA ME qm sap PLA MME 48 CM | roeaPaPR UM ME aM am | QAEENRA | PS MRE da dr INF. Furegã Londres Brasi 
MESKUMIAO JE 240 Tam memo 58 UM | fogos dormia do agora, | Det NAMIS! MM OEDMMA LAO | RSS e CÓLAR ARES um 1ih48 125 Mesa ! JJRAS SEMESTRAIS  ISRMEBO  GIA FAME PM IF E PELE Nom NENaERIO DPOREINTUAL RÉ MULTA À dE BM as da ed Boo Data OD 16 LES 
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Tecnologia Nova fronteira 

sica pode ser portal para o metaverso 
MICHAEL MAG EJBLOONDE RED LOO 

Loja 
Varejo fisico entra na 
estratégia da Meta 
(ex-Facebook) para 
apresentar novos 

produtos aos clientes, 
apontam documentos 

MIKE ISAAC 

THE NEW! YORK TIMES 

Um dos primeiros passos de 
Mark Zuckerberg para a cons- 
trução do metaverso pode ser 
físico, em vez de virtual, A Me- 
ta, empresa anteriormente co- 
nhecida como Facebook, dis- 
cutiu a abertura de lojas que 
eventualmente se espalharão 
pelo mundo, disseram pes- 
soas com conhecimento do 
projeto e documentos da em- 
presa obtidos pelo The New 
York Times. As lojas seriam 
usadas para apresentar às pes- 
soas dispositivos feitos pela di- 
visão de laboratórios da em- 
presa, como fones de ouvido 
de realidade virtual e óculos 
de realidade aumentada. 

Esses dispositivos são por- 
tas de entrada para o metaver- 

so. Zuckerberg, fundador do 
Facebook, apresentou uma vi- 
são de buscar o metaverso co: 
mo a próxima plataforma so- 
cial, As lojas ajudariam a mos- 
trar às pessoas que a realida- 
devirtual e a realidade aumen- 
tada podem ser divertidas e 
empolgantes. 
Onome preferido para a lo- 

ja, segundo os documentos, 
seria Facebook Store. Não é a 
primeira vez que a recém-bati- 
zada Meta faz experiências 
no mundo físico: já abriu es- 
tandes na Macy's e no bairro 
Soho, em Nova York para 
mostrar produtos. Agora, po- 
rem, ocorreria uma estreia de 

fato no varejo. 

CONEXÕES. O objetivo das lojas 
é tornar o mundo “mais aberto 
e conectado”, segundo docu- 

mentos da empresa. Elas tam- 
bém ajudarão a despertar emo- 
ções como “curiosidade, proxi- 
midade”, bem como a sensação 
de sentir-se “acolhido” ao expe- 
rimentar fones de ouvido em 
uma “viagem sem censuras”, 

As discussões sobre as lojas 
fisicas antecederam a mudan- 

Metaverso é grande aposta de Zuckerberg, fundador do Facebook 

“Estamos, na melhor 
das hipóteses, à 5 0U 10 

anos de um produto ou 
serviço Meta totalmente 
desenvolvido.” 
Tim Derdenger 

Professor da Carnegie Mellon 

CLASSIFICADOS JORMAL DO CARRO IMÓVEIS BRORTUNIDADES:S LEILÕES CARREIAS EMPREGOS 

APARTAMENTOS 

CENTRO 

RED Ar LI 

Fábrica de Esquadria de Muminio, 

Pu evichos em Flonanônaiis - SL 
REI AB DO) mr dE BOSS 

MÁQUINA FABRICAÇÃO 
DE MEGA HAIR 
Vendo máquina irahssarial/ Loteca 

ão de Mega Hah, tácrica Inpeta- 
en imnisfed, E/S /CABDA-BO LA 

RENDIMENTO 

ça do nome da marca do Face- 
book em muitos meses, apu- 

rouareportagem. É o projeto, 
que ainda está em desenvolvi- 
mento, pode não prosseguir. 
Um porta-voz da Meta não 
quis comentar. 
Amudança de nome do Face- 

book veio em meio às denún- 
cias da ex-funcionária Frances 
Haugen, que afirma que a em- 
presanão se esforção suficien- 
te para proteger seus clientes 

LINK 

dos efeitos nocivos ligados ao 
uso de seus aplicativos. 

PREÇOS. O ceticismo sobre o 

metaverso é grande. Embora a 
divisão de Laboratórios de Reali- 

dade da Meta tenha tido um mo- 
desto sucesso com o Oculus 

Quest 2, um fone de ouvido de 
baixo preço, a realidade virtual 
continua sendo um nicho de 
mercado para entusiastas. O 
hardware é geralmente caro e 
pode ser difícil de usar. Algumas 
pessoas relataram que os fones 
de ouvido lhes causam náuscas. 

“Estamos, na melhor das hi- 
póteses, no minimo a 5 ou 10 
anos de um produto ou serviço 
Meta totalmente desenvolvi- 
do”, disse Tim Derdenger, pro- 
fessor da Carnegie Mellon Uni- 
versity. Caso as novas lojas da 
Meta sigam em frente, elas 

apresentarão produtos como 
“dispositivos de portal” - que 
permitem que as pessoas con- 
versem por video no Facebook 
— bem como fones de ouvido 

Oculus, afirmam os documen- 
tos, Às lojas também podem in- 
cluiróculos de sol ativados por 
voz criados com a Ray-Ban. 6 

Para anunciar; 

(11) 3855-2001 

vm. ZUKERMAN.com.br 

LOTE 01 - BARUERI/SP 

1º Leilão: 16/11/2021 às 14h00 + 2º Leilão: 23/11/2021 às 14h00 

Km 29, da Estrada de Ferro Sorocabana, no distrito do Jardim Belval. 

1º Leilão - Lance minimo: 

TERRENO INDUSTRIAL COM ÁREA DE 

31.000m> 
E ÁREA CONSTRUÍDA DE: 5.787 m2 

2º Leilão - Lance minimo: 

o Se ERFRCEREIRO FEFEECERIERE 

DIDO ND) DE NY CONTA DD é 
ZUKERMAN 

LORILÉME 

Migas essa sort 11 96403.3875 

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE 

DATA 1º LEILÃO 30/11/21 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 02/12/71 ÀS 10H00 

Vicente de Paulo Albuquargque Costa Filho, Leiloeiro Oficial mscrio na JUCEMA sob nº 12/86 a JUCESP sob nº DA, 

(> bradesco 

faz saber, através do prasante Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Aradasco 5.8, insérito no CNPJ sob nºj 
BOTE BSBODDI-12, prompeara a venda am Leilão (1º ou 2º] do imovel abaixo descrito nas datas, hora sdocal infraciados, 
rá forma da Lai 9,514/87, Local da realização do leilão: somente on-lina via warmloilaovip.com.br. Localização do 
imóvel: São Paulo « SP, Jardim Panorama. R. Padro dvancine, 353, Ap. duplex nº 124-B, nos 12943 andares do Bloco 
1%, no Ed. East River, intagranta do Cond. Riversida Brownstone Residance com área priv, de 181,08&re, com direito a 1) 
depósito sob nº 02, no 1º subsslo, e 2 vagas indetermimádas na garagam. nos subsolos: Mair. 197.828 do 1º Alocal, Dbs:| 
Lonsta sobre o imbvel Ação da Execução de Dabios Fiscais retarente à Dábitos da IPTU (Debitos de IPTU se encontram 
ajuizados confórme dáção de Execução Fiscal processo nº 1804585--21.2021.8,28.0080 da Vara das Exacuções Fiscais 
Munióipais de-São Paulo « 5P. vs quais seção de rasponsabiidada do vendedor o seu pagamento, bem cómo a baxa da 
respadiiva ação. Caso haja o exercicio de direito de preferencia, 05 dabitos e à baixa da respectiva ação, serdo de exclusiva 
responsabdlidade do ex-fiducianie. Ocupado. (8F). 1º Ladão: 3011/2021, às 105000h. Lance minimo: R$ 2.668,032,35] 

E” Leilão: 0212/2021, 5 10:00h. Lance minimo: R$ 1,080,000,00 |caso não saja amemetado no 1º leilão). Condição 
da pagamento: à v=la, mais comissão de 3% ao Leiloeiro. Da participação on-ine: O imtaresgado deverá efetuar o 
cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com Bié 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunstado das | 
dates, horários e lbcal de realização dos lailõas, para no caso da intaresse, exercar o direito de preferência na aquisição do 
imóvel, pelo valor da divida, acrascida dos encargos a daspesas, na forma estabelacada no parágrafo 2º-E do artigo 27 daf 
Bi E BIvAT, incluido peia lei 13.465 de TiD2or. Os interessados dave consuhar às condições de pagamento e venda 
dos imóveis disponiveis nos sites: wma w.bradesco com.br a vesmeledacripcom.br Para mais informações - tel: OBM 777 
B38B ou 11-3083-5252. Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho - Lailbairo Oficial JUCEMA nº 12/86 o JUCESP nº 1086. 

ho : Fr - ] 

> | a | O proponente vencedor terá prazo de 24 horas depois de comurscado expressamente, para efetuzr o pagamento da totalidade do preço 

a PE INFORMAÇÕES: 3003.06 Fr é da comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre q valor de arremede, nos termos da dei Edital completo no site do lejlpesmo 
TRAVESTI E LOCAL VEM É ie Etária Leilonira Qeicial: Sea, Dora Plat - Iucesg Tdá 

IVIP EDITAL DE LEILÃO ON-LINE 

| DATA 1º LEILÃO 30/11/21 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 02/H2/21 ÀS 10H00 

vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Oficial inserto na JUCEMA sob nº 12/26 0 JUGESP sob 
né 1086, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pela Bradesco Administradora 

de Consórcios Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 52.588,82 1/0001-22, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º 

do imovel abaixo descrito, nas datas, hora e local infrachados, na forma da Lei 9.514/87. Local da realização 
do leilão: somente on-lina via myrleilaovipicom.br. Localização do imóvel: São Paulo-SP. Vila 

Nova Mazzei. Rua Candeeiro, 299, Casa nº 03, do Cond, Res. Candegiro. Área priv GBABmE e fração 
ideal de 14,24% no terreno, com direito a uma vaga de garagem indeterminada no subsolo. Matr. 221.518 

do 15º Bl local. Qos: A apuração é o pagamento de everiuais debitos de condomimmo fearão a cargo 
do comprador. sem direito & reembolso, independentemente da data do fato gerador, Ocupado. (AF 4º 

Leilão: 2011/2021, às 10:00h, Lance minimo: R$ 808.517,08 - 2º Leilão: 02/12/2021, às 10:00h. Lance 
minimo: R& 218.837,73 [caso não seja amematado no 1º leilão. Condição de pagamento: à vista, mais 

comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado devera efetuar o cadastramento prévio 

perante à Lellogiro, com até 1 hora de antecedência so evento. O Fiduciante será comunicado das clatas, 
horários e local de realização dos leilões, para no caso da interesse, exercer o direito de preferência na 

equisição GO imável, pelo valor da divida, acrescida dos encargos é despesas, na forma estabelecida nã 

parágrafo 2-8 do arbgo 27 da lei 4514/47, incluído pela ei 13,465 de 1070017. Ds interessados devem 

consultar as condições de pagamento é venda dos imoveis deponmeis nos ses vn bradesco com.br 
= wuraleilaop com br. Para maia informações - tel: 0800 717 BB8A ou 11-3093-5252. Vicente de Paulo 

Albuquerque Costa Filho - Lailõsiro COficial JUGEMA nº 12/06 e JUCESP nº 1088, 

o bradesco 
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m dos grandes dramas 
que recaem sobre legis- 
ladores atentos é o de 
como regular as redes 

sociais. As próprias grandes 
companhias desejam regras 
mais claras sobre o que pode e 
não pode. Mas não há muita 
gente que entende tanto das 
leis quanto da tecnologia en- 
volvida que tenha se debruça- 
do sobre o problema. Uma des- 
sas pessoas é Daphne Keller, 
ex-advogada do Google que di- 
rige, na Universidade Stan- 
ford, um programa voltado jus- 
tamente para o estudo de regu- 
lamentação de plataformas. 
Vale seguir seu raciocínio. 

O problema nas redes so- 

ciais são os algoritmos de am- 
plificação, uma IA que decide 
quais postagens aparecem e 
em que ordem, São úteis por 
trazer para a frente conteúdo 
que de fato nos interessa. São 
igualmente responsáveis por 
espalhar desinformação, pro- 
vocar ódio, radicalizar. 

Uma maneira de regular é 
pelo conteúdo. As plataformas 
seriam responsáveis por extir- 
par o que éilegal, Racismo, por 
exemplo, é ilegal no Brasil. Ou 
deveriam diminuir a distribui- 
ção de conteúdo legal porém 
danoso. Desinformação sobre 
vacinas não é ilegal. O dano 
ocorre porque as plataformas 
distribuem para muitos. 

Mas, sob a ameaça de puni- 
ção, as plataformas censura- 
riam por via das dúvidas, res- 
tringindo os debates online. 

O outro caminho não tenta 

E se pudéssemos 

escolher algoritmos 
que selecionassem o 
o conteúdo daquilo 

que vemos? 

legislar sobre que informação 
pode ounão. E quando possibi- 
lidades interessantes surgem. 

Uma é a de algo similar aos 
circuit breakers dos pregões. 
se uma postagem começa a vi- 

Pedr 0 Doria E-mail: colunamipedrodoria.com br; Twitter: Qipedrodoria 

Como regular as redes? 

ralizar, as plataformas seriam 
obrigadas a reduzir esta veloci- 
dade, Há desvantagens: infor- 
mação de interesse público 
também sofreria. É o caso de 
noticias de grande impacto, 

Também se pode dar aos 
usuários controle dentro das 
plataformas. O motivo pelo 
qual conteúdo extremista vira- 
lizaé porque nossa reação é cli- 
car. Mas todos compreende- 
mos que nossas reações visce- 
rais não são necessariamente 
as melhores. Quando temos 

tempo de pensar, agimos dife- 
rentemente. Se podemos dizer 
que não queremos ver tanto 
um tipo de conteúdo, que o al- 
goritmo não deve selecionar 

postagens a partir do que clica- 
mos nas madrugadas insones, 
tudo seria muito diferente. 

Há um caminho similar. Ho- 
je, num Facebook, as informa- 

ções a nosso respeito alimen- 
tam o algoritmo do próprio Fa- 
ce. Mas e se pudéssemos ter 
opções? Empresas jornalísti- 
cas poderiam oferecer a seus 
leitores algoritmos concorren- 
tes, igrejas poderiam fazê-lo, 
grupos políticos, ONGs. Pode- 
riamos escolher que algoritmo 
vai selecionar o que vemos. 

Ninguém censura nada, ga- 
nhamos a liberdade de esco- 
lher quem edita. 6 

AORMALESTA 

SER, Luis Cartas Trabuco Coppi iquinsemalmendte! e TER. Ana Carla Abrão, Pedro Fernando Nery Demi Getsihko (quinzenalmente) m QUA. Fábio Alves e QUA, fidiriana Ferrandes e SEX, Eloro Larmedau e Laura Eorpusta jremezam quincenalmente) e Pedro Dora e SAB. Adriana 
Fernandes 4 DOM, José Roberto Mendonça de Barros quinzenalmente) e Afonso Celso Pastore (guimpenabmente) Paulo Lene (1º domingo da emb) Boberto Rodrigues [2º domingo do embs) Albert Fishima (3º domingo de mbs) e Gustavo Franco júltimo domingo do ms) 

YouTube 

Contagem de “dislikes' será escondida no site 

O YouTube anunciou a decisão de tornar privada a con- 
tagem de “não gostei” nos vídeos da plataforma. A compa- 
nhia crê que a mudança protegerá os produtores de assédios 
e evitará os ataques de “dislike”, quando um grupo se une 
para aumentar a rejeição a um determinado conteúdo. e 

Sony 

PS5 terá corte na produção por falta de chips 

A Sony reduziu a previsão de produção do PlayStation 
5 para 15 milhões de unidades, apontou a “Bloomberg, 1 mi- 
lhão abaixo da meta anterior. À notícia vem em meio a uma 

escassez global de chips - problema que a Sony tenta resol- 
ver com uma parceria para erguer uma fábrica no Japão. é 
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Teatro. Leste mescla artes cênicas, | 
| 1 E sm | 

À / cinema e música. [3 Cinema. Personagens , 

a de Angeli chegam às telas em 'Bob Cuspe”. É 

Eleição Literatura 

Gil é eleito para a ABL e se torna imortal 
Cantor e compositor 
soteropolitano de 
29 anos vence disputa 

pela vaga de número 
zo da Academia 
Brasileira de Letras 

ANDRÉ CÁCERES VEM 4] UMA REVISTA 

O cantor, compositor e ex-mi- 
nistro da Cultura Gilberto Gil, 
de79anos, foi eleito para a Aca- 

demia Brasileira de Letras on- 
tem. Ele passará a ocupar a ca- 

deira 20, que ficou vaga após a 
morte do advogado, escritor e | 

jornalista Murilo Melo Filho, 
em maio de 2020. Gil concor- | DIRETORA-GERAL 

reu com os escritores Salgado | 

Maranhão e Ricardo Daunt. 

“Eu nunca pleiteei com mui 
ta voracidade, com desejo pro- 
fundo, Foi uma coisa que foi 
aparecendo aos poucos. Nunca 

tive ansiedade com relação a is- 
so. Assumi recentemente esse 

pequeno desejo”, disse Gil, 
após a divulgação da ABL. DIRETORA DE MODA 
O soteropolitano Gilberto 

Gil passou a infância em Ituaçu, 
interior da Bahia, mas começou DIRETOR DE ARTE 
de fato a carreira artistica em 

Salvador. O sucesso que se se- 
guiria ainda não era certo para o REDATOR-CHEFE 
jovem, então ele dividia seu tem- 
po entre os estudos e a música. 
Em 1965, formou-se em Admi- 
mstração na UFBA, 
Mas Gil já conhecia parceiros 

que levaria para o resto da vida, 

como Caetano Veloso, Vinicius 

de Morais, Chico Buarque e Gal 
Costa, entre outros. Ainda nós 

anos 1960, lançaria Procissão, 
seu primeiro single oficial. 

A partir dai, sua trajetória ape- 
nas ascenderia: foi um dos cria- 

dores do movimento tropicalis- 
ta, virou simbolo de resistência 

contra a ditadura militar, exi- 
lou-se do Brasil, fez um retomo 

triunfale ganhou prêmios como 
o Grammy e o Grammy Latino. 
Gil foi eleito para a ABL pouco 
tempo depois da atriz Fernanda 
Montenegro e, assim como ela, 
não tem a escrita literária como 

sua principal atividade. “Ela dei 
xa de ser exclusivamente entida- 

de de escritores e amplia o cam 
po mais vasto. Acho que minha NM 
chegada significa um pouco is , N, SEMANA 
so. Como disse a Fernanda, fica QUE VEM 

mais pop”, afirmou o cantor & 
NAS BANCAS 

| I' 
compositor ontem à tarde. é Dip or =] “4 q 

Forbes 44 eFashion E NO APP 

Á 

COM 197 PÁGINAS, 

FEITA POR: 

DIRETOR DE CRIAÇÃO CONVIDADO 

DIRETORA DE REDAÇÃO 

EDITOR AT LARGE 

LEIA UMA AMÁLISE SOBRE A IMPORTÂNCIA DA 
DERA DO CANTOR E COMPOSITOR NA PÁG. 3 
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Direto da Fonte 
Sonia Racy 

femperatura... 
João Doria se reuniu anteon 
tem com empresários em jan- 
tar da Esfera Brasil, na casa de 
João Camargo, no Morumbi. 
O governador de São Paulo le 
vou a tiracolo, Rodrigo Gar- 
cia, Henrique Meirelles e Pa- 
trícia Ellen. Garantiu no en- 

contro que apoiará o vencedor 
das prévias do PSDB. “Dia 21 
acontecem as prévias. Dia 22, 
quem vencer teráao lado os ou- 
tros dois”, assegurou. 

Estavam lã Luiza Helena 

Trajano, Rubens Ometto, 

Fabio Ermírio de Moraes, 
entre outros. 

Pra que simplificar 
Apesar de estar satisfeito com 
ouso de aplicativo nas prévias, 
Arthur Virgílio - candidato 
junto com Doria e Eduardo 
Leite - acha que a plataforma 
não vai trazer massas para Vo- 
tarem. “No interior do Ceara, 
o filiado não vai se cadastrar 
em aplicativo”, diz o político 
experiente. 

Ao todo são 1,3 milhão de filia- 
dos tucanos. 

« na energia 
O Instituto Garê estã de nova 
parceria. Desta vez como IEPS 
(Instituto de Estudos para Po 
líricas de Saúde), que está crian- 
do a Cátedra Garê-IEPS, 

Quem for contratado se dedi- 
cará a estudos raciais, abar- 

cando demografia e saúde da 
população negra, 

De folha em folha 
Em parceria com a SOS Mata 

Atlântica, a Granado lança a co- 
leção “Folha Imperial Natal 
2021". À empresa, fundada em 
1870, vai destinar 5% das ven- 

das na conservação e recupera- 
ção da Mata Atlântica. 
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1. Vik Muniz - 

na foto com 

José Bechara 

- abriu a expo- 

sição “Fotocu- 

bismo”. 2. 

Francisca Bo- 

telho e José 

Maurício Ma- 

chline. 3. Malu 

Barretto. An- 

teontem, na 

lotada Galeria 

Nara Roesler. 

e 

FOTOS DENISE ANDRADE ESTADÃO 

Em foto feita para 
esta coluna em 2011, 
Cristiana Lobo, como 

sempre, não 
cconomizou no 

sorriso. O Estadão 
ganhou a jornalista 
em 1992, criando q 
Coluna do Estadão. 

Fomos parceiras 
durante anos. Depois, 
evoluimos para 
parceiras de alma. 
Dos muitos 
telefonemas recebidos, 
ontem, está o do 
ex-ministro Delfim 
Netto, 93 anos. “Ela é 
insubstituível”, 

Concordo. O céu deve 
estar em festa. 

EH , 4 

E ROS Aa a o o 
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MARCELA PAES 
MARCELA PAESMDEST ADAM 

PAULA BONELLI 
PAULA BOMELLIRESTADAO COM 

SOFIA PATSEH 
SOFIA PATSCHGESTADAD, COM 

MR. RIPLEY 
O livro “Vips - Histórias 

Reais de um Mentiroso” vai 

ser relançado pela editora 
Matrix. A obra conta a traje- 
tória de Marcelo Nascimen- 
to da Rocha, o golpista que 

se passou por Henrique 

Jonstantino, filho do dono 

da Gol, 

Anova edição vem atualiza- 
da com a atual situação de 

Nascimento. 

FATOS E VERSÕES 
E o livro “Os últimos Cza- 
res: Uma Breve História 

Não Contada dos Roma- 
novs” sai pela LeYa Brasil. 
A obra traz imagens inédi- 
tas sobre o cotidiano da fa- 
milia real russa e resgata O 
desaparecimento de Nico- 
lau II, sua mulher Alexan- 

dra, e seus cinco filhos. 

Tenta desvendar um dos 
maiores mistérios do sécu- 

lo 20: 0 que realmente teria 
acontecido com os Roma- 

novs, os últimos czares da 

Rússia. 

MARTMA MALHETROS/ESTADÃO 
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FERNANDO DUO 

ABL Novo imortal 

Literatura de Gi 
é feita de gestos, 
de um amor 

transbordante 

ESTADÃO | 
Eleição é mais que 
reparação histórica: 
é admissão de que 
representantes de 
outras artes têm 
lugar na Academia 

JULHO MARIA 

ntes da honrosa insig- 

nia que a Academia 
Brasileira de Letras 

agora lhe outorga, Gilberto Gil, 
79anos, já havia atingida o lugar 

dos sobre-humanos não por um 
SUpOSto al t) lerrismo para Inte- 

lectos elevados, mas por tudo o 
Lic Cu justame nte nos cam 

pos livres da não academia clas- 
sista, Gil fez a ideia poética mais 
profunda pulsar e se tornar viva 
ao inventar lugares factíveis fei 
tos de matérias antes antagôni- 
cas e inconciliáveis. 

São dele, e agora nossos, O 
sertanejo científico, a indigna 
ção doce, a fé cética, a tecnolo- 
gia do barro e o amor que tam 
bém é feito de vãos. Por ser na 

escritamelhor do que na fala, os 
jornalistas riram quando ele dis- 
seem uma coletiva de imprensa 
em São Paulo: “Eu falo sempre 
que tudo é uma coisa só”, 

Criado na oralidade de Dori- 

val Caymmi, João Gilberto e 

Luiz Gonzaga, sábios letrados 

pelos ouvidos, Gil intelectuali- 
zou-se antes de se tornar um 
mediador dessas vozes a partir 
dos tempos tropicalistas. Mas 
sua presença na ABL produz, 
mais do que o efeito de justiça- 

mento e equilibrio racial, uma 
acimissão um pouco mais cara 

as academias. 
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Cantor inventou lugares 
factíveis feitos de matérias 

antes antagônicas 
e inconciliáveis 

Uma voz não oficialmente li- 
terária pode estar entre nós? 

Nem sempre, diz a história. As- 
sim que o nome de Bob Dylan 
foi anunciado como vencedor 

do Nobel de Literatura, em 
2016,0 autor peruano Mario Var- 

gas Llosa, ele também um Prê 
mio Nobel, levantou-se cheio de 

instintos de preservação: “Este 
deve ser um prêmio para escri- 

tores, não para cantores”. Man 
dou mais alguns impropérios & 
fechou: “Quem sabe no ano que 
vem não premiam um jogador 
de futebol”, 

Apesar de não ter um livro 
escrito de próprio punho, sozi- 
nho, como Caetano Veloso, Gil 

teve 400 de suas musicas organi- 
Zadas na publicação Todas as Le- 

tras, que Carlos Rennó fez para 
a Editora Companhia das Le- 

tras. Uma farta coleção de poe- 
mas que, claro, não responde fi- 
sicamente por uma obra litera- 
ria machadiana, Mas, por mais 

que a discussão insista em vol- 
tar, é bom rebater que a falta de 

publicações nunca foium impe- 
ditivo aos conscritos. Além da 

atriz Fernanda Montenegro ter 
sido recebida recentemente 

comolouro dos imortais,a ABL 
já Leve ETILTO Seus integrantes 

não escritores o médico Oswral- 

do Cruz, o inventor Santos Du 
mont e o diplomata Barão do 
Rio Branco, 

Suas letras pularam para a 

vida e a transformaram, 

interferindo em nosso 

caráter, em nossas crenças 

O sentido maior da literatu 
ra de Gil, assim como o de Fer- 

nanda, está na fala, no gesto, 
nas ideias e em um amor trans- 
bordante ao outro e ao mundo, 
Algo que, como os feitos de Dy- 
lan, não se trata mais de canção, 
de poesia e nem mesmo de lite- 
ratura, mas de ação. 

Suas letras pularam para a vi- 

da e a transformaram, interfe- 
rindo em nosso caráter, nossas 

formações, nossas crenças e 
NOSSOS Ci IM pOrLameéntos. Es- 

trelas que eram só estrelas po- 
dem surgir no céu “cada vez 

que “ocê” sorrir”. Vazios que 
eram tristezas são agora la 

mentos sertanejos localiza- 
dos dentro de qualquer um, 

da cidade ou do campo, que 
carregue um sertão de si, 

Confesso que deixei de ter 
medo da morte depois de ouvi 

lo cantar que “não terei pé nem 
cabeça, nem figado, nem pul- 
mão | Como poderei ter medo, 
se não terei coração?” Ea con 
fiar mais no mistério do que no 
próprio Reino dos Céus depois 
que Gilalertou em Se Eu Quiser 
Falar com Deus que, ao final de 
tudo, pode ser que apareça na- 
da, nada, nada e nada do que eu 
pensava encontrar. € 

Gil faz a oralidade de um Brasil sertanejo sentar-se ao lado das mentes literatas da ABL 

As principais músicas 

A paz invadiu o meu coração / De 
repente, me encheu de paz / Como se o 
vento de um tufão | Arrancasse meus 
pés do chão / Onde eu já não me enter- 
ro mais (A Paz) 

Bem que pode acontecer de uma 
estrela brilhar quando a lágrima cair / 
Ou então de uma estrela cadente se jo- 
gar só para ver a flor do seu sorriso se 
abrir (Estrela) 

O amor da gente é como um grão 
[uma semente de ilusão / tem que mor- 
rer para germinar (Drão) 

O governador promete | Mas o 
sistema diz “não” / Os lucros são mui- 
to grandes / Mas ninguém quer abrir 
mão / Mesmo uma pequena parte já se- 
ria solução | Mas a usura dessa gente / 
Já virou um aleijão (Nos Barracos da 
Cidade) 

Porque todo tamarindo tem o 
seu gosto azedo | cedo / antes que o ja- 
neiro doce manga venha ser também 
(Abacateiro) 

Tempo Rei! /Oh Tempo Rei! /Oh 

Tempo Rei! / Transformai / As velhas 

formas do viver / Ensinai-me / Oh Pai! / 

O que eu ainda não sei (Tempo Ref) 

Se eu sou algo incompreensível, 
meu Deus é mais / Mistério sempre há 
de pintar por aí (Esotérico) 

ETA QU, 
Cadeira Aeron 
Completa 
12X = EAF A LU COMSHUTOE 

0, = Telefone (11/3062 3351 | (5) tevoamibiente 
GARANTIA 17 ANOS SH died E Atendimento WhaisÃpo (17) 3230 4067 

E — Uta visto E spipnbigambrente cenabr 
R$8.700,” Ê AL Gabrigl Monteiro da Stiva, 693 

Pop Lp: MorimbiSnoppine (piso superior) 

LOJA ONLINE » NOVOAMBIENTE.COM [LOJA | 
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Em uma solução imersiva pós-covid, público vai fazer passeio pela Casa do Povo durante o espetáculo-instalação, que transita entre palco, cinema e música 

Teatro Resiliência 

Leste”, a fábula musical sobre 
um teatro que luta para renascer 
Espetáculo na Casa do 
Povo recorre a peça 
que lotou Municipal 
em 1948 para abordar 
a saga judaica e a 
reinvenção artística 

O diretor polonês Jacob Rot- 
baum (1901-1994) travou uma 

peregrinação pelo mundo en- 
quanto fugia da perseguição 
contra os judeus na Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945). 

Passou por Estados Unidos, 
Canadá, Argentina, França e, 
convidado pelo Instituto Cul- 
tural Israelita Brasileiro, mon- 
tou o espetáculo Um Sonho de 
Goldfiadn, que lotou o Teatro 
Municipal de São Paulo, em 
1948, por duas semanas. 
A peça de sua autoria, falada 

em iídiche, é uma fábula musi- 
cal em torno de um teatro que 
luta para renascer depois da de- 
vastação de uma guerra. À pro- 
dução reuniu artistas integran- 
tes da comunidade judaica - 
muitos, na época, empenhados 
na construção da Casa do Povo, 
centro cultural no Bom Retiro, 
que seria inaugurado em 1953. 

Streaming 

Sete décadas depois, o mun- 
do e o teatro, traumatizados 

pela covid-19, procuram cami- 
nhos possíveis de interação. 
Idealizado por Benjamin Se- 
roussie Hugueta Sendacz, o es- 
petáculo-instalação Leste, com 
adaptação e direção de Martha 
Kiss Perrone, se apropria de 

Um Sonho de Goldjadn para 
criar conexões entre o extermi- 
nio de um povo e a necessida- 
de de reinvenção artistica. 

Leste estreou nesta semana 
comóuma experiência audiovi- 
sual que conversa com as artes 
cênicas, o cinema e a música, 
em um trânsito pela própria 
Casa do Povo, A temporada -— 
de quinta a sábado, às 20h, € 
domingo, às 19h, até 5 de de- 
zembro — tem ingressos gratui- 
tosereceberá 50 espectadores 
por sessão, 

ENFRENTAR A DOR. Muita resi- 

liência e uma imensa capacida- 
de de invenção. E o que explica 
a concretização do projeto pa- 
ra Martha Kiss Perrone. “A nos- 
sa geração não tinha vivido 
uma tragédia dessas propor- 
ções e precisa enfrentar essa 
dor”, afirma a diretora, de 39 
anos. O projeto nasceu de um 
desejo de Hugueta, uma das 
fundadoras da Casa do Povo, 

Crescimento de assinantes do Disney+ desacelera 

O Disney+ tem 118 milhões de assinantes no mundo, 
mas a plataforma vê o crescimento desacelerar conforme a 
situação de pandemia deixa de beneficiar o streaming. A pla- 
taforma adicionou dois milhões de assinantes em três me- 
ses. Investidores esperavam 125 milhões de usuários. & 

mas o texto original, perdido, 
precisou ser procurado mun- 
doafora, Em 2014, Seroussi en- 
controu uma versão completa 
na Polônia e, três anos depois, 
Martha, também em Varsóvia, 

achou as partituras dos núme- 
ros musicais. 
Os trabalhos foram freados 

pela pandemia e, em dezembro 
passado, Martha entendeu que 
ainda não seria possivel entrar 
em cartaz com segurança em 
2021. À ideiade levantar um es- 
petáculo com atores e músicos 
ao vivo percorrendo os espa- 
ços da Casa do Povo junto do 
público foi revista. “O teatro se 
exilou nó cinema para conti- 
nuar existindo e não tinhamos 
espaço para frustração, Por is- 
so decidimos realizar o filme 
mantendo a proposta imersi- 
va, porque essa obra nasce na 
pulsão de sua época”, define. 

Entre o sonho, a ficção e o 
documentário, Leste conta a 

história de um teatro ameaça- 
do, O diretor de uma compa- 
nhia de Varsóvia se vê obriga- 
do a tirar do repertório todas 
as peças em iidiche depois da 
prisão doator principal (inter- 
pretado por Rodrigo Bolzan), 
engajado na resistência. O 
elenco de Leste, completado 
por Amanda Lyra, André Lu, 

HARVEL STUDIOS 

Acervo da Casa do 
Povo começou com 
a vinda de imigrantes 

Além do Teatro de Arte Is- 
raclita Brasileiro (Taib) 

de alguns coletivos, funcio- 
na na Casa do Povo uma 

biblioteca com mais de 10 
mil itens, entre documen- 

tos, publicações e livros ra- 
ros. O acervo da Casa come- 

çou na década de 1930 com 

a chegada dos imigrantes 
do Leste Europeu trazendo 
os primeiros livros, boa par- 
te deles em iidiche, a lingua 
falada pelos judeus do leste 
da Europa. Itens do acervo 

podem ser encontrados 
também online, no banco 

de dados da Casa do Povo, 

Assucena Ássucena, Heitor 

Goldflus e Vitória Faria, cola- 
borou com depoimentos so- 
bre experiências pessoais e ar- 
tisticas, algumas delas envol- 
vendo memórias de diáspora. 
O processo de ensaios e fil- 

magem, em fevereiro e maio, 

aconteceu no Teatro Taib, que 
fica no subsolo da Casa do Po- 
vo e estã desativado há 20 

Polêmica 

anos, Aliás, é nas ruínas do 

Taib, comvistasa partir do bal- 
cão da sala, que se dão prólogo 
de Leste. A imersão do público 
segue no salão do segundo an- 
dar, onde duas telas foram ins- 

taladas para a projeção do fil- 
me, com a plateia acomodada 

no meio. 

RESSURREIÇÃO. Em meio atan- 
tas simbologias, o Taib tam- 
bém. ensaia sua ressurreição. 
Palco iluminado e combativo, 

o teatro, inaugurado em 1960, 

entrou em decadência nos 

anos 1980 e deu espaço a mon- 
tagens amadoras do bairro na 
década de 1990, Areforma esti- 
mada em R$ 4 milhões chegou 

aserrecalculada para R$ 1,5 mi- 
lhão há dois anos. Na mesma 

época, uma campanha para 
quem desejasse se tornar pa- 

trono das 300 poltronas da sa- 
la ganhou a adesão de quaren- 
ta pessoas, que compraram 
suas cadeiras, com doações 
que somaram R$ 170 mil. 

Seroussi, diretor da Casa do 

Povo, adverte que, devido a in- 

flação, os orçamentos serão, 
mais uma vez, revistos. À cam- 

panha, porém, ganhará fólego 
no começo de 2022, seja atra- 
vés do estímulo de doações di- 
retas ou das leis de incentivo. 

“A retomada do Taib é um so- 
nho a médio prazo, mas, com a 
estreia de Leste, convidamos as 
pessoas a sonharem coletiva- 
mente”, provoca Seroussi, “A 
surpresa não é o estado em 

que o Taib se encontra, mas 0 
fato de ele ainda existir e, logo, 

vemacerteza de que não pode- 
mos perdé-lo.” & 

Letitia Wright pode atrasar 'Pantera Negra 2º 

As filmagens de Pantera Negra 2 podem atrasar. O mo- 
tivo, de acordo com o site Screen Rant, seria a decisão da 
atriz Letitia Wright, de 28 anos, de não se vacinar. Com isso, 

a produção da Marvel Studios estaria tendo problemas para 
encontrar locações que aceitem a presença da atriz. é 
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la, amigos. Todos 
bem? Nas últimas se- 
manas visitei duas ca- 

sas que oferecem exce- 
lentes coquetéis feitos com 
a técnica do milk punch, 

Omilk punch surgiu no sé- 
culo 18, na Inglaterra, para 
disfarçar os defeitos dos des- 

tilados da época. Basicamen- 
te, trata-se de uma clarifica- 

ção de coquetéis com leite. 
O resultado é um liquido 
translúcido e uma sensação 
alcoólica bastante reduzida. 

Existem ótimos milk pun- 
ches nos bares de São Paulo. 
Mas hoje vou destacar os 
que experimentei no restau- 
rante Kazuo e no novoterra- 

ço do Astor Oscar Freire — 
coincidentemente os coque- 
téis das duas casas são cria- 

ções do mesmo bartender, o 
Alex Sepulchro. 

Primeiró, vamos até o Ka- 

zuo, restaurante especializa- 

do em cozinha asiática. 
Não é tarefa fácil para um 

bar de restaurante criar uma 
boa reputação também em 
coquetelaria. Até bem pouco 
tempo atrás, o mais fácil era 
encontrar casas premiadas 
oferecendo apenas o trivial 
simples (e nem sempre bem 
feito) em termos etílicos. 

Felizmente, esse não é o 
caso do Kazuo. O milk punch 
do restaurante é o Tokyo 

Milk Punch, feito com sa- 

quê, vodca, abacaxi e uva. 
Acho que esse € o drinque 
ideal para acompanhar boa 
parte dos pratos frios da ca- 

Em endereços como 
o Kazuo ou 0 

Astor, sugestões vão 

desde o trivial até 

sabores sofisticados 

sa — um ótimo casamento 

com peixe cru, por exemplo. 
Outro destaque da carta 

(que não é um milk punch) é 
o Dark Plane, uma variação 
do clássico moderno Paper 

CULTURAS: COMPORTAMENTO * 

Balcão do Giha Gilberto Amendola 6 bit ly/haleaodogiba 

' Ahorae a vez do milk punch 

Plane (criado por Sam 
Ross). Ele leva uísque japo- 
nês, amaro, umesho, limão- 

siciliano e Fernet. O bônus 
do Kazuo é o atendimento 

do mestre da hospitalidade, 
o experiente Valdemir Ca- 
bral. O restaurante Kazuo fi- 
ca na Rua Prudente Correia, 

432, Itaim Bibi. 
Nossa próxima parada é 

no Astor Oscar Freire. À casa 
acabou de inaugurar um ter- 
raço charmoso e perfeito pa- 
ra um drinque no fim da tar- 
de. Em tempos ainda pandé- 
micos, opções ao ar livre de- 
vem ser as mais procuradas 
neste fim de ano. 

O espaço tem uma carta 

de coquetéis exclusiva, assi- 

nada por Alex Sepulchro, Fa- 
bio La Pietra e equipe. 

O milk punch do terraço é 
à aveludado Komorita Milk 

Punch, Ele leva cachaça co- 
mo base, abacaxi, bitter de 

tonka é fava do cumaru, Sem 
dúvida, um dos grandes milk 
punches da temporada. 

Outra pedida é 0 1 Fiori 
(não é milk punch). Ele leva 
Aperol, jerez fino, cordial de 
morango, Verjus, tintura de 

lavanda e solução salina, O 
Astor Oscar Freire fica na 
Rua Oscar Freire, 163. 6 
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Mombojó -20 anos | 

Conheça a nova Unidade do 

aa TH nb 

ra y Re 

Vanguart André Mehmar'i & a TT 
Presencial no Sesc Lançamento do álbum | va Ozzetti Ce pç dis Pinheiros. ea Ep | redencial Plena ou no portal 

Intervenção Lunar. Show Piano & Voz Sesc SP 
Dias 12 e 13/11 Presencial no Sesc Santana presencial no à 
Sexta e Sábado, 21h. E Dias 12, 13 e 14/11. ass de ado: 
Transmissão on-line dia Sexta e sábado, 21h. Dias 12 e 13/11. 

fio Hormtigio: art; Sexta e sábado, 20h. PORTOS - Processos 
Fermeasacomseso > Orientados via 

| QG Imperial + TEATRO Território e 
oe David Hubbrad Eu Não Sou Harvey - Ocupações Santistas 
filo PR Tributo a Peter Tosh O Desafio das Cabeças Ein ani nh a = presencial no Participação de Marina í Baixada Santista. Curadoria 

E Pinheiros. = Peralta. Trocadas . coletiva em parceria com Ilana 
pi asda Pomingo, 18h. Presencial nó Sesc Companhia dos Inquietos Goldstein e a colaboração de 
« Femeasacomesse ; Santo André Presencial no Sesc Ipiranga Cristine Takuá e Carlos Papá, 

Dias 12 e 13/11. Dias 12, 13 e 14/11. da Aldeia do Rio Silveira, 
Grupo Tarancón Sexta, 21h. Sábado, 20h. eg ça Terça a domingo. 

Presencial no Sesc CAPTAÇÃO As Sesc Santos JS 

aero Agendamento para visitação presencial e gratuita pelo 

EirG pad j eo got a CRIANÇAS CIRCO app Credencial Sesc SP ou em sescsp.org.br/exposições 

Tirando os Pés do Chão ai 
E cambada Cia Cênica Nau de IDEIAS | *emcasacomsese : CINEMA “ “emeasacomsese | 

Icaros 
Utopia Presencial no 
Presencial no Sesc Guarulhos 

Sesc Santo Dias 13 e 14/11. Sábado, 20h. 
Amaro Domingo, 18h 
Dia 12/11, 

Eca Read O Imprevisível Circo 
POIN - Pequena da Lua Redes Virtuais de 29º Festival Mix Brasil 

dans ud à Orquestra Interativa | Cia. Paraladosanjos Comércio Justo e Tributo a Ney Matogrosso 
Rita lu canta Rita Lee Transmitido do Presencial no Sesc Pompeia comidári Ralé 
Presencial no Sesc Sasc Bom Retiro. Dias 12,13 e 14/11. y EE os Dir: Helena Ignez, Brasil, 2015, 
Bom Retiro Dia 13/11. Sábado, 15h. E Sexta é sábado, 21h. Com Ednusa Ribeiro, 73 min, Ficção. 
Dias 12 e 13/11 PS Domingo, 18h Egeu Esteves, Ju Dias e De ja 2411 0 
Sexta e sábado. 18h. Rol a NÃ j Midiã Claudio asia om FRSESINORgMEA 

Dia 18/11. Terça, 16h. 8 festlvalmixbrasil 

INGRESSOS À VENDA ON-LINE E PRESENCIAL NA UNIDADE QUE REALIZA A ATIVIDADE. 
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Retorno Zélia Duncan 
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MUSICA 
Esse show é 
uma redenção, 
um grande 
abraço 
Cantora volta aos 
palcos em São Paulo 
nesta quinta, 18, 

para celebrar seus 
so anos de carreira e 
15 álbuns lançados 

A ordem é sambar 

Para comemorar os 40 anos de 
carreira, Zélia Duncan lançou, 
em maio, o álbum Pelespírito, 
com canções inéditas, À inten- 
ção da cantora e compositora 
eratrazer certo frescor enquan- 
toos shows ainda estavam proi- 
bidos por questões de saúde pú- 
blica. Agora, com o arrefeci- 
mento da pandemia, Zélia leva 
para os palcos o repertório do 
disco, que tem músicas como 

Maria Rita se apresenta hoje (12) 

RHAME CAMARGO 

Zélia mostra músicas do novo disco, 'Pelespírito', e grandes hits 

Grandes clássicos 

João Bosco e trio 

Ingressos para 
shows de Marisa 

Monte em SP, a partir 
de 27 de janeiro, 
já estão à venda 

A cantora Maria Rita apresenta o show Simba da Maria. Acompa- 
nhada por banda, ela mostra canções como Tá Perdoado e Maltratar 
Não E Direito, e clássicos como Vou Festejar, de Beth Carvalho, 

Hoje (12), 22h, Tom Brasil, A. Bragança Paulista, 1,281, Chácara Santo Antônio. 

O cantor e compositor João Bosco, ao lado de um trio, apresenta 
músicas que se tornaram clássicos em sua carreira de 50 anos, 
entre elas, o samba O Bébado e a Equilibrista. 

Sáb. (13), 20h e 22h. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, Metró Consolação. R$ 180. 

R$ 99/85 219. bit.ly/showmariarita 

Mombojó 

Banda celebra 
20 anos de carreira 
O Mombojó celebra 20 anos de 
carreira percorrendo canções 
de sua discografia. A banda for- 
mada por Chiquinho (teclado e 
sampler), Felipe 5 (vocal e gui- 
tarra), Marcelo Machado (gui- 
tarra), Missionário José (baixo) 
e Vicente Machado (bateria). 

ros. R. Paes Leme, 195, Pinheiros. 

R$ 20/R$ 40. bit.ly/showmombojo 

Cha Rr AM DORNELLES 

“Monalisa' e outros 

Jorge Vercillo e filho 
entoam sucessos 
Acompanhado pelo filho Viny 
Vercilo, o cantor e composi- 
tor Jorge Vercillo apresenta 
show dedicado aos grandes su- 
cessos de sua carreira, como 
signo de Ar, Monalisa, Que Nem 

Maré e Final Feliz. 

Hoje (12) e sáb, (13), 21h, Teatro d. 

Safra. R. Josef Kryss, 318, Barra 

Funda. R$ 10D/RS 180. 

bit.ly/showjorgevercillo 

bit.ly/showjoaoboscosp 

100% de público 

Opera de Stravinski 
chega ao Municipal 
A montagem da ópera The Rake's 
Progress, de Stravinski, marca a 
volta de 100% de capacidade de 
público no Teatro Municipal. 
Protagonizada pela Orquestra 
Sinfônica Municipal e pelo Co- 
ral Paulistano, tem direção mu- 
sical de Roberto Minczuk, 

5% e 6º, 19h; sáb. e dom,, 1h. Pça. Ra- 
mos de Azevedo, s/nº, Sé. R$ 1D/R$ 150. 
Até 21/M. bit.ly/operatherakes 

Voz e piano 

Ná Ozzetti e W 
André Mehmari W 
O pianista André Mehmarni ea = 
cantora Ná Ozzetti se unem pa- 
ra um show em que mostram 

suas influências na música bra- 

sileira e internacional. Entre as 
canções escolhidas, Rosa, de Pi- 

xinguinha, e Voo de Bailarina, de 
Mehmari e Cristina Saraiva. 

Hoje (12) e sáb. (13), 20h. Sesc 24 de 

Maio. R. 24 de Maio, 109, Centro. 

R$ 2O/R$ 40. bit.ly/shownacandre 

“Azul Moderno” 

Luiza Lian faz show 
inspirado no cinema 

A cantora Luiza Lian apresenta 
o show Azul Moderno, com re- 
pertório autoral do álbum ho- 
mônimo, além de canções do 
disco Oya Tempo, Ao lado do 
produtor Charles Tixier, ela faz 
show inspirado no cinema e nas 

Sáb. (13), 21h, e dom. (14), 18h. Sesc Vila 

Mariana. Rua Pelotas, 141, V. Mariana. 

RS 20/R$ 40. bit.ly/showluizalian 

DANIELA RAMIRO/ESTADÃO - 41/1/2015 

Eu Moro Lá, Onde É Que Isso 

Vai Dar?, além da faixa-título, 
A artista também vai apro- 

veitar para cantar músicas que 
marcaram sua trajetória nes- 
sas quatro décadas - são 15 ál- 
buns lançados -, em especial, 
Sortimento, o que traz a faixa 
Alma, que completa 20 anos de 
lançamento, 

“são Paulo é o lugar mais im- 
portante para minha carreira, 
por conta da resposta que sem- 
pre tive em relação à minha 
música. Esse primeiro show 
presencial aqui, depois de tan- 
to tempo e aflição, é para mim 
umaredenção, um grande abra- 
ço, que andava entalado nagar- 
ganta”, diz Zélia, nascida em 

Niterói, que mora na capital 
desde o ano passado. 

Com direção de Flávia Pe- 
dras, o show, além de ser apre- 

sentado para a plateia, será 
transmitido ao vivo pelo canal 
por assinatura Arte 1, 6 

5º (18), 20h. Theatro São Pedro. Rua 

Barra Funda, 161, Barra Funda. R$ TO. 

bit.ly/showzeliaduncan 

MARCOS HERMES 

Tributo 

Mark Lambert no 
ritmo de Marvin Gaye 
Ocantor e guitarrista america- 

no radicado no Brasil Mark 
Lambert apresenta o show Tri 
buto à Marvin Gaye & AI 
Green. No repertório, canções 
como Sexual Healing. À canto- 
ra brasileira Nathalie Alvim 
faz participação especial, 

Hoje (12), 20h. Blue Note. Av, Paulista, 

2.073, Metrô Consolação. R5 90. 

bit.ly/showlambert 

Suingue 

Simoninha e Max de 
Castro cantam Simonal 

Max de Castro e Wilson Simoni- 
nha celebram o legado e o suin- 
gue do pai, o cantor Wilson Si- 
monal, no show Baile do Simo- 

nal. Entre as canções, Mamãe 
Passou Açúcar em Mim, Sá Mari- 
na e Meu Limão, Meu Limoeiro. 

Hoje (12), 19h. Centro Cultural São Pau- 

lo. Sala Adoniran Barbosa. R. Verguei- 

ro, 1.000, Metrô Liberdade. Gratuito 

(retirar ingresso lh antes). 
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baStTOn 
Paladar Roteiro 

IM 

Bolovo de vários jeitos; 
confira onde comer 
Massas de palmito, 
carne e até morcilla 
envolvem o ovo cozido 

com a gema mole 
para formar esse 
clássico de boteco 

CINTIA OLIVEIRA 

ESPECIAL PARA O ESTADÃO 

Um ovo cozido, com gema mo- 
le, “embrulhado” por uma mas- 
saà base de farinha ou de carne, 

que, por sua vez, é empanada e 
frita. Eis a anatomia de um bolo- 

vo. À receita, outrora restrita ao 

cardápio de botecos, ganhou fa- 

A NEGRA 
qu, 
EM DOIS GRANDES SHIS 

| NOVA DATA! 

“MAURICIO MANIERI 
ELASSIGS 

| REGGAE LIVE STATION 

MATO SECO 

| EURICO .- REGGAE f 
NOVA DATA! Rot . 

ii 

ma nas mãos do chef australia- 
no Greigor Caisley. “Além de 
ser gostoso, eu acredito que 0 
sucesso se deva, em boa parte, 

as redes sociais”, explica Cais- 
ley, referindo-se ao fenômeno 
das comidas “instagramáveis”. 
A receita é figura cativa no car- 
dápio do Guarita Bar. A seguir, 
veja onde comer bons bolovos, 

BAGACEIRA, Com atmosfera de 
boteco raiz, o bolovo da casa traz 

oovo envolto por massa de mor- 
cilla e copa lombo suíno moído, 
que é empanada em farinha 
pankoe frita (R$ 18, cadaum). R. 
Frederico Abranches, 197, Vila 
Buarque. 3.” a sáb., 12h/23h; 

| DEIVE LEONARDO 
| TERIA O MELIDOA DA DA MINHA VIDA 

“as 

ES Ja 

| | ; 
Hai) 

a ANA CAROLINA 
DRANDES SUCESSOS 

ELEN 

MARISA MONTE 
| TOUR PORTAS” 

parte Di 

dom., 13h/19h (fecha 2.º). 

GUARITA BAR. A versão do chef 
Greigor Caisley leva metade de 
um ovo com gema molinha e 
came moida bovina refogada 
com especiarias — essa dupla é 
embrulhada em massa de coxi- 
nhaeempanada com leite fari- 
nha de rosca (R$ 11 cada um), O 
bolovo faz boa companhia aos 
drinques elaborados pelo bar- 
tender Jean Ponce. R. Simão Al- 
vares, 952, Pinheiros, 3360-3651, 
18h/oh (4.º, 18h/ih30; sáb, 17h/ 

1h30: dom., 17h/0h; fecha 2.3). 

IL COVO. Nos fundos do Zena 

Cafte,o bar oferece o bolovo di 

| MCHARIEL 

CULTURAS: COMPORTAMENTO“ 
VITOR BRAGA 

CLá-á no Carlota: 
Chef do Recife vem z ja e ACLIE YClIia 

O 
SP para : 
Tal Potente E LM Ciadidis E 

confira deta 

THALES HIDERI 

quaglie al tartufo, em que o 
ovo de codorna é envolvido 

por uma massa feita coma car- 
ne da avec parmesão, empana- 

do com farinha de rosca e frito. 
Chega à mesa com lâminas de 
trufas negras (R$ 37, 3 unida- 
des). R. Peixoto comido, 

1.901, Jardins. 3.º e 4.2, 17h/23h; 

si agh/oh;6.%e sáb. 17h/2h (fe- 
cha dom. e 2.º). 

QUINCHO, Disponivelapenas pe- 
lo Quinchito, delivery da casa, a 

versão vegetariana do bolovo 
traz o ovo caipira envolvido por 
umamassa frita à base de palmi- 
to e chega em casa na compa- 
nhia de molho rosé (R$ 25). R. 

+ GRAVAÇÃO DO DND “MUNDÃO GIROU” 

| CONCERTO DA AMIZADE 
| ELRA RAMALHO E PADRE 

| FÁBIO DE MELO 

| MAESTRO ADRIANO MACHADO 
+ OREMESTRA SINFÚNICA VILLA LOBOS 

ne so ) CONTRA COM 
ape Ti 

| 

+ BRAVAÇÃO DO VE 
“BELO IM CONCERT" 

im 

PrVIIr Moetits 

de Ida Zl/dl; 
his 
Raios 

Versão 

com morcilla, 

do Bagaceira 

Mourato Coelho, 1.447, Vila Ma- 
dalena. 3815-8774. Delivery pelo 

iFood ou Goomer. 

BORGO MOOCA. O aranciovo do 
chef Matheus Zanchini é um 
misto de arancino com bolovo: 
o ovo cozido é “encamisado” 
por risoto de funghi empanado 
e frito (R$ 29). No menu da se- 
mana, O petisco pode surgir em 
versões como o tomatovo (com 
arroz de tomate queimado) e o 
sirovo (com massa à base de ba- 
tata e o crustáceo desfiado) R. 
Comendador Roberto Ugolini, 
129, Mooca. 97574-3213. 12h/17h 

e 19h/23h30 (dom., 12h/17h; fe- 
cha de2%2 4.º). 0 

22 DE DEZEMBRO || 

É ALEXANDRE PIRES 
 EMILE DO NÉGO VÉM 

ova Dara! RR? 

DO | curTÃozINHO 
AT 

| 

NOVA DATA! 

emos ess 

entao IME ia va 

GRESSO. 

TEL 18/FEV | 

ssa cen) anos AA O Ss Su TA NVERAM SUAS Du ei ALTER RADAS 9 su Lioos 
em E ATA! As SMA ANEESSNDE De TROCA, DON meo di msn DS SHONNS EM NOSSO SITE 

são DASAMERICAS 
APOIO 

Epp 
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leal 
“Suechos está em 

cartaz na Arca 

externa do 

Teatro João Caetano. 

Musical Racismo em pauta 

A Cor Púrpura volta 
com superprodução 
Espetáculo que conta 
a história de uma 
mulher negra no 

começo do século 20, nos 
EUA, tem 17 atores em 

cena e palco giratório 

DANILO CASALETTI 

ESPECIAL PAR AO ESTADÃO 

A Cor Púrpura —O Musical reto- 
ma sua temporada após a pau- 
sa imposta pela pandemia. A 
criação de Marsha Norman, 

“As Mulheres dos Cabelos Prateados” 

com versão brasileira dojorna- 
lista Artur Xexéo e direção de 
Tadeu Aguiar, tem 17 atores 
em cena, 90 figurinos e cená- 

rio com um palco giratório de 
é metros de diâmetro. 
A história, baseada no livro 

homônimo da escritora ameri- 

cana Alice Walker, vencedora 

do Prêmio Pulitzer, narra traje- 
tória de Celie, interpretada pela 
atriz Leticia Soares, que luta 

contra as adversidades impos- 
tas a uma mulher negra na pri- 
meira metade do século 20, na 
Geórgia, nos Estados Unidos. 

taratuito. 

Sem escolha, ela vai trabalhar 
na-casa de um fazendeiro, onde 

lava, passa e cuida dos filhos do 
patrão sem receber nenhuma re- 
muneração. 
O musical aborda questões 

que continuam atuais, como 
racismo, machismo, sexismo, 

abuso de poder e a violência 
contra a mulher, € 

Reestrela hoje (12). 6º, 20h; sáb., 16h e 

20h30; dom., 17h. Teatro Sérgio Cardo- 

so, R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista. 

R$ T5/R$ 150. Até 19/12. bit.ly/musica- 

lacorpurpura 

RAFAEL HOGUETRA, 
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'D Imprevisível 

Circo da Lua”: 

acrobacias, 

teatro de 

sombras e 

ilusionismo 

inspirados 

em Méliês 

DEEORA BLANCO 

Em cartaz, dois 
universos fantásticos 

ois universos fantásticos, com premissas di- 
ferentes, estão em destaque no teatro infan- 

til neste fim de semana. O Imprevisível Cir- 
co da Lua, da Cia, Paraladosanjos, é um 

freak show para crianças inspirado no universo do 
ilusionista e cineasta Georges Méliês. A obra apre- 

senta em um picadeiro fantástico e neogótico gi- 
gantes lunares, irmãs siamesas, o homem sem ca- 

beça, a Lua em carne e osso, o lobisomem. Traz 

também acrobacias aéreas, teatro de sombras, pro- 

jeção e ilusionismo. 
Jã a Cia, Paideia de Teatro apresenta Menina de 

Uruçuca. A peça conta a história de uma menina 

que não consegue dormir e recebe o ultimato da 
mãe para não sair mais do quarto, Começa então 
uma relação fantástica com seu boneco, que perso- 
nifica os conflitos da menina com o universo adul- 
to. Para mais opções de programas infantis no fim 

de semana, acesse: www.bora.ai. & vaNEssa WSMLNIK BORA. Ai 

Venda de ingressos online (bit.ly/circopompeia) e na bilheteria, Livre. 

'A Menina de Uruçuca": Rua Darwin, 153, Ji. Santo Amaro. Ãos sábados 

(13, 20 e 27), W7h, Ingresso: R$ 20 (inteira), R$ 10 (meia). 

Então é Natal 

Memórias da ditadura 

Narrativas de mulheres que viveram durante a 
ditadura militar no Brasil inspira As Mulheres dos 
Cabelos Prateados. O texto é de Ave Terrena, que 
assina a direção ao lado de Georgette Fadel. 

Estreia sáb. (13). 6º a dom,, 19h. Centro Cultural Vila Hororó. 

R. Maestro Cardim, 0, Bela Vista. Gratuito (retirar ingresso 

lh antes. Com chuva não há apresentação). Até 4/12. 

“Sessão Meia-Noite” 

Dança para ver em casa 

Idealizada pela Cia. Corpos Nômades, a mostra 
de dança audiovisual Sessão Meia-Noite, Olho Ne- 
les e Nelas trará seis performances de artistas de 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e 

Pernambuco. Direção: João Andreazzi, 

Estreia hoje (12). Dom. (13) e dias 19 e 20/11, 23h59. Gratuito. 

bit.ly/dancameianoite 

“A Mulher e um Corpo” 

Força feminina nos palcos 

Escrita a partir dos relatos de um desembarga- 
dor, a peça A Mulher e um Corpo, de Kiko Marques, 
narra a história de uma mulher (Bete Correia) 
que luta para que as autoridades não retirem um 
corpo que está ao seu lado. Direção: Eric Lenate. 

Estreia 2º (15). 2º a 5º, 19h. Gratuito (retirar ingressos em 

bit.ly/pecaamulhereumcorpo). Até 16/12. 

“Ancorar um Navio no Espaço” 

Sentimentos da pandemia 

E Sempre Mais Dificil Ancorar um Navio no Espaço, 

de Davi Novaes, traz a história de um dramaturgo 
que encontra em uma professora a chance de ex 
pressar sentimentos trazidos pela pandemia. 

Estreia hoje (12). 6º e sáb., 21h; dom., 19h. Teatro do Núcleo 

Experimental. R. Barra Funda, 637, Barra Funda. R$ 20, Até 
1Y12. bit.ly/pecanavionoesapaco 

Trovadores Urbanos 

Noéis Cantores dos Trova- 
dores Urbanos é um show 

natalino realizado desde 

2010. Quatro simpáticos 
Noeis cantarão e emociona- 

rão famílias na sacada da Ca- 
sa dos Trovadores Urbanos 

com um repertório rechea- 
do de clássicos natalinos. 

Us eventos são presen- 
ciais e transmitidos online 

pelo Facebook e YouTube 
dos Trovadores Urbanos. O 

público terá acesso à casa a 
partir das 19h. 

Casa dos Trovadores Urbanos. Rua 

Aimberê, 65, Perdizes. 12,19e 26 de 

novembro e 3, 10 e 17 de dezembro. 

Três entradas de 20 minutos: às 

20h, 20h30 e 21h. Gratuito. Livre. 

Programe-se 

Ciclovia musical 

O projeto Ciclovia Musical le- 
va ciclistas por um roteiro com 
apresentações musicais. O ro- 
teiro adulto já está com os in- 
gresso esgotados, mas ainda 
há vagas para o roteiro infantil 
Ciclokids, que terá um cortejo 
coma Pequena Orquestra Inte- 
rativa, Poin. As crianças pode- 
rão assistir à fábula sinfônica 
do compositor russo Sergei 
Prokofiev, o classico Pedro co 

Lobo, na Sala São Paulo, 

28/11, 9h30, encontro em frente ao Mu- 
seu da Lingua Portuguesa. Inscrições: 

clcloviamusicaL com.br. 
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Capa FILMES 

Entre ficção e documentário, longa de Cesar Cabral é inspirado nos personagens dos quadrinhos 

Estreia Animação 

Bob Cuspe ressalta 
a aura p 
Cesar Cabral é 
o diretor por trás 
do filme de animação 
sobre essa figura 
tão marcante do 

quadrinho brasileiro 

ESPECIAL PARA D ESTADÃO 

Qs personagens Irmãos 

Kowalski estão no meio do de- 
serto quando uma criatura pe- 

quenina aparece. Tem roupa 

extravagante e usa óculos de 
estrela. Um Elton John em mi- 
niatura? Logo em seguida, essa 
criatura mostra as garras para 

atacar os Kowalskis. Tudo é in- 

terrompido, porém, quando 
Bob Cuspe mata esse monstro 
do pop com um só tiro, 

Esse é o começo da história 
de Bob Cuspe: Nós Não Gosta 
mos de Gente, filme que chegou 
aos cinemas brasileiros nesta 
quinta, 11. Dirigido por Cesar 
Cabral e inspirado nos perso 
nagens de Angeli, o longa é da- 
quelas produções que borram 
os limites entre documentário 

e ficção. É claro que a cena de 
Cuspe matando um Elton 
John não é real, mas sim as afli- 
ções do cartunista, 

Afinal, para além dessa tra- 
ma ao estilo Mad Max, hã uma 

outra que costura o sentido da 

unk de Angeli 
história. São depoimentos de 
Angeli colhidos por Cesar e 
que, transformados em anima- 
ção, dão profundidade. De um 
lado, temos esse cartunista em 

crise, De outro, há o universo 

de personagens em sua mente 
- agora, deserto de ideias. 

E o embate do punk contra 
o pop. “Fiquei pensando: qual 
o pior fim de um punk? E ser 
devorado pelo pop”, exclama 
Cesar. “O pop é uma metáfora 
com várias camadas da vida, 
de decepções. A gente pegou o 
Elton John como simbolo e a 
história do Bob é construida 

nesse deserto pós-apocalipti- 
co, já que o Angeli não desenha 
mais o Bob.” é 

Tesouros de Lygia Clark 
ganham exposição 

omposta em sua quase totalidade por obras 

inéditas, a exposição Lygia Clark (1920-1988) 
100 Anos reúne aproximadamente 100 obras 

=” da artista, entre pinturas, desenhos, gravu- 

ras, fotografias, documentos, e outros na Pinakho- 

teke Cultural São Paulo. Entre elas está a coleção 
Bichos, pertencente ao crítico inglês Guy Brett 
(1942-2021), amigo de Lygia. As peças são compos- 

tas por placas de metal com dobradiças, que ga- 

nham formas geométricas variadas e movimento, À 
curadoria é de Max Perlingeiro. 

Inauguração: 2º (15). Rua Ministro Nelson Hungria, 200, Morumbi, 2º a 6º, 

10h/18h; sáb., 10h/16h. Entrada gratuita. Até 15/1/2022. 

ENTE DE MELLO 

TIC 

Arte como ponto de untão 

Sem barreiras culturais 

Realizada pela UP Time Art Gallery, galeria itinerante que reúne 
artistas do Brasile da Europa, a mostra Arte Que Nos Une traz 
pinturas de artistas brasileiros e de países como Africa do Sul, 
Argentina, Espanha, França, Portugal e Suiça. O ponto de liga- 
ção entre as obras é a queda de barreiras, fisicas ou culturais. 

Inauguração: 2º (15). 2º à 6º, 1Oh/iTh. Centro Cultural Correios. Pça Pedro 

Lessa, s/nº, Metro Anhangabaú, Gratuito. Até 10/12, 

“Tick, Tick... Boom" 

Pressões da carreira artistica 

Escrito por Jonathan Larson, o musical é uma 
história autobiográfica sobre um compositor as- 

pirante chamado Jon, que, prestes a fazer 30 
anos, lida com as pressões da carreira artisticaem 

Nova York. A adaptação cinematográfica tem di- 
reção de Lin-Manuel Miranda, autor de Hamilton 
e Em um Bairro de Nova York, e é protagonizada 
por Andrew Garfield, Estreia na Netflix no dia 19, 
mas dá para ter um gostinho na tela grande em 
sessões no Espaço Itaú de Cinema Frei Caneca. 

“Querido Evan Hansen 

Da Broadway para o cinema 

Sucesso na Broadway, vencedor de 6 prêmios 
Tony e do Grammy, Querido Evan Hansen, com 

libreto de Steven Levenson e música de Justin 
Paul e Benj Pasek, agora ganha versão cinemato- 

gráfica, dirigida por Stephen Chbosky. Ben 
Platt reprisa o papel do título, um adolescente 
com ansiedade social e sua jornada de autodes- 
coberta e aceitação depois do suicídio de um 
colega de classe. O elenco ainda conta com Ju- 
lianne Moore, Amy Adams e Kaithm Dever. 

Novo espaço 

Arte moderna 

A Gruta é um novo local, 

hibrido de galeria e espaço 

institucional. Na abertura, a 

exposição coletiva Estalagmi- 

te reunira obras ineditas, co- 

mo Banho Ácido (foto), de 

Wagner Olino. 

Inauguração sáb. (13). 4º a sáb, 

13h/18h. R. Vitorino Carmilo, 449, 

Santa Cecília. Gratuito. Até 1/12. 

WAGHER CLINO 

Bienal com mitsica 

Show de Maria Gadú 

Um dos destaques da 34.º Bie- 

nal de São Paulo - Faz Escuro 
mas Eu Canto são as apresen- 
tações e performances que ati- 
vamaobra Deposição. A instala- 
ção, criada por Daniel de Pau- 
la, David Rueter e Marissa Lee 
Benedict, ressignifica uma ro- 
da de negociações da bolsa de 
valores de Chicago e é ativada 
pelos eventos da programação 
da mostra - em novembro, por 

“Curupira 

Folclore e terror 

“Curupira = 0 Demônio da Flores- 
ta' é um filme de terror sobre 

um grupo de jovens que encon 

tra uma criatura misteriosa em 

um fim de semana na mata, De 
Erlanes Duarte. 

“Curral 

Questões políticas 

Nolonga de Marcelo Brennand, 
Chico Caixa (Thomás Aquino) 
é cooptado por um amigo, cad 
vogado Joel, para usar a água es- 
cassa na região como moeda de 
troca nas eleições. 

“A Profissional 

Em busca de vingança 

Anna (Maggie Q) é treinada 
desde criança para ser uma ha- 
bilidosa assassina profissio 
nal, Quando sua figura paterna 
emorta, ela busca vingança. Di 
reção de Martin Campbell. 

dois shows. Este sábado (13), 
pela apresentação da cantora 
Maria Gadú e, no seguinte 
(20), Dia da Consciência Ne 
gra, pelo rapper BNegão. 

Sábados 13 e 20, 19h. Pavilhão da Bie- 

nal: Parque do Ibirapuera, portão 3, Vi- 

la Mariana, Entrada gratuita. 
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Sofrer ou não sofrer 
Data estelar: Sol e Netuno 
em trigono 

onhamos porque so- 
fremos e também 

sofremos porque os 
sonhos são melho- 

res do que a realidade ime- 
diata disponivel. Será so- 
frer nosso ineludiível desti- 
no? Que necessidade teria 
a natureza de nosso belo 
planeta de ter nela um rei- 
no sofredor? 

Não há ciência que ex- 
plique o sofrer humano, 
para isso temos as crenças 

ÁRIES 21:34 20-4 
Ca | São muitas emoções 
te desencontradas e mis- 

turadas que sua alma 
precisa administrar nesta parte 
do caminho, além do tanto de 

incerteza que circula à solta pe- 
la alma humana. Presença de 
espírito, é isso que você precisa, 

GÊMEOS 21-55 20-6 
É mais importante vo- 

fat cê fazer o que esteja 
+ | dentro do seu alcance 

do que ficar esperando pelas 
condições ideais para fazer o 
que deseja. Esperar seria perder 
tempo; a chance agora é fazer 
pouco, mas fazer bem. Ai sim! 

LEÃO 2272228 
= | E impossivel encontrar 

explicações lógicas para 
tudo que acontece, por- 

que a cada dia sua alma se depa- 
ra com situações que a deixam 

perplexa, ja que jogam porterra 
tudo que, até pouco tempo atras, 
eram crenças inabaláveis. 

LIBRA 23-99 22-10 
| | Nada é grande coisa nes- 
A te momento, porém, 

você pode, dando valor 
aos acontecimentos, se aprovei- 
tar dos pequenos detalhes para 
continuar consolidando o cami- 
nho que tire você da permúria e 
coloque seus pés no progresso, 

SAGITÁRIO 2113 21-12 
A | A sensação de vulnera- 

Ed) bilidade que toma con- 
“ta de sua alma há de ser 

levada a sério e, em vez de você 
dobrar a aposta, como faria em 
qualquer outro momento, seria 
mais sábio recuar e buscar um 

lugar mais seguro. 

AQUÁRIO 21-1a 19-2 
Da Faça o que seja mais 

seguro e confortável 
para você, este é um 

momento em que se torna legiíti- 
mo você defender seus interes- 
ses e consolidar um caminho no 
qual sua alma experimente o 
conforto da previsibilidade. 

F 

Horóscopo 
= 

Qu i O 0 d oscariquiroga net 

e as lendas, porém, acima 
de explicações ou confu- 
sões está nossa experiên- 
cia íntima de nossas mano- 
bras em busca de driblar o 
que parece ser nosso inevi- 
tável destino. 

Eu nunca tive vocação 
de sofrer. Apesar de ter 
sofrido, sofrer e, com cer- 

teza sofrerei, nunca esta- 
cionei dramaticamente 

nessa condição, e eu não 
sou um ser humano excep- 
cional, 

Se sofrer é inevitável, a 
extensão do sofrimento 
pode ser decidida.e 

TOURO 21-4 a 20-5 

| Osencontros não pro- 
9 gramados, mas que pro- 

* vocam emoções peculia- 
res, hão de ser considerados com 

atenção, porque representam a 
mensagem que vem através dos 
mistérios da vida, e que podem 
ajudar muito a fazer retificações. 

CÂNCER 21-64 21-7 
Bem no meio dos per- 

= rengues habituais acon- 
tecem também situa- 

ções divertidas, e sua alma fica 
na posição de poder escolher o 
tipo de emoção que se tornará 
anota dominante do dia. Fazer 

drama? Ou se divertir muito? 

VIRGEM 23-8 a 22-9 
Converse, mas procu- 

re acertar no alvo, esco- 

lhendo as pessoas cer- 
tas com quem conversar, por- 
que abrir o jogo de suas inquie- 
tações intimas a pessoas que 
não saberão o que fazer com 
isso, seria perda de tempo. 

ph 

ESCORPIÃO 23105211 
pj Lutea favor dos seus 

% ideais, em vez de gastar 
tanto tempo lutando 

contra o que parece ser obstácu- 
lo para essa conquista. De tanto 
você lutar contra sombras e difi- 
culdades, sua alma corre o risco 
de perder a luz. 

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-41 
O assunto agora é, 

Da com certeza, fazer com 

“que as diversas pes- 

soas que compõem o cenário 
atual de sua vida se entendam 
da melhor maneira possível, 
para que consigam unir forças 
e fazer O que seja necessário. 

PEIXES 20-24 20-3 

Se sonhos é tudo que 
| você tem de consisten- 

: te neste momento de 
sua vida, pois então, se agarre 
aos sonhos como se fosse o últi- 
mo refúgio no meio do apocalip- 
se. Morte e renascimento, é dis- 
so que trata este momento. 

QUADRINHOS 

Minduim Charles Mi. Schulz 
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QUADRINHOS 

O melhor de Calvin BU Matterson 

Ego 

ELE GoSTA DE FAZER 
FUSQUINHA QUANDO 

EU LEVo PRA 
PASSEAR. 

ur BEM PENSADO 
“émais tá “Raramente 
ei pensamos no 

| da cansbemia io que temos, mas 
| time sempre no 
e a que nos falta” 
ssa Arthur Schopenhauer 

CAÇA-PALAVRAS Nesta seção, todos os dias, um jogo diferente para você 

www.coquetel.com.br E Revistas COQUETEL 
Procure e marque, no diagrama de letras, as palavras em destaque no texto, 

F | 

A varíola 
Conhecida desde a Antiguidade, a VARÍOLA 
era uma doença infectocontagiosa que se 

contrafa por um VÍRUS chamado Orthopox- 

virus variolae. Extremamente GRAVE e sem 

cura, essa enfermidade deixou um extenso 

rastro de MORTES ao longo da história, ten- 

doinclusive DIZIMADO diversas tribos ame- 

ríndias. Além de sintomas como febre alta, 

FADIGA severa, mal-estar geral, VÔMITOS 

e dores nas costas, a varíola causava MAN- 

CHAS vermelhas pelo corpo que, depois de 

um ou dois dias, transformavam-se em BO- 
LHAS cheias de pus. As lesões atingiam até 
mesmo a MUCOSA do nariz e da boca. Graças a um intenso programa de Hare 

ZAÇÃO em escala global, a Organização Mundial da Saúde (OMS) conseguiu ER- 
RADICAR a varíola durante a década de 1970, eo último caso registrado fora dos 
LABORATÓRIOS se deu na Somália em 1977. Atualmente, AMOSTRAS da doen- 

ça existem apenas para fins de PESQUISA e, como não há mais fatores de RI5- 

CO para seu desenvolvimento, não existe necessidade de vacinar a população. 
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Fotografia Exposição 

Figuras da Paris 
entreguerras pelas 
lentes de Man Ray 
Mostra do consagrado 
fotógrafo no Museu de 
Belas Artes da Virgínia 
traz os grandes artistas 
de sua época, de Dalí a 
Virginia Woolf 

SEBASTIAN SMEE 
THE WASHINGTON POST 

Se, no início dos anos 1920, Vo- 

cê entrasse por acaso na 
Shakespeare and Company, a 
livraria e biblioteca de em- 
préstimos fundada em Paris 
depois da Primeira Guerra 
Mundial pela americana Syl- 
via Beach, você logo veria que 
as paredes estavam cobertas 
com retratos fotográficos de 
Man Ray e Berenice Abbott. 

“Ser “pego” por Man Ray e 
Berenice Abbott significava 
queagoravocê podia ser classi- 
ficado como alguém”, escre- 
veu Beach. Entre os habitués 
da Shakespeare and Company 
se encontravam pessoas co- 
mo Ernest Hemingway, Ger- 
trude Stein, Djuna Barnes, T. 

8. Eliot, Ezra Pound, Hilda 

Doolittle e FP. Scott Fitzgerald, 
Em 1922, Beach encomen- 

dou a Ray (1890-1976) uma fo- 
tografia publicitária de James 
Joyce, o romancista irlandês 
cujo livro Ulisses ela estava 
prestes a publicar (para sua 
glória eterna). Nesse mesmo 
ano, Ray fotografou Marcel 
Proust no leito de morte. 
Ambas as imagens indelé- 

veis fazem parte de uma expo- 
sição suave e arrebatadora de 
Man Ray no Museu de Belas 
Artes da Virginia, o VMFA, em 

Richmond. Amostra Man Ray: 

The Paris Years foi elaborada 
por Michael R. Taylor, o cura- 
dor-chefe do museu, que tam- 
bém escreveu o catalogo e ga- 
rantiu a aquisição para o VM- 
FA de mais da metade das foto- 
grafias da exibição. 

1a 

COLLECTION DF MICHAEL AMD JACEY FER 

E MC EA ESPN 

Se você ama Paris, tem algu- 
ma noção sobre a história cul- 
tural do início do século 20 ou 

simplesmente gosta de gla- 
mour, fofoca, sexo, carros ve- 

lozes, boemia, escândalo ou 

qualquer combinação disso, 
você sairá da exposição como 
se tivesse vivido uma orgia sur- 
realista — ofegante, saciado e 
tentando lembrar nomes. 

PERSONAGENS CANÔNICAS. E 

improvável que alguns nomes 
deem muito trabalho. Salva- 
dor Dali, Henri Matisse, Cons- 

tantin Brâncusi e Marcel Du- 
champ estão entre as dezenas 
de artistas canônicos que Ray 
fotografou. Entre os escrito- 
res, além dos mencionados aci- 

ma, Virginia Woolf, William 

Carlos Williams, André Bre- 
ton e Aldous Huxley. Ja entre 
os compositores se encon- 
tram Erik Satie, Igor Stra- 
vinski e Arnold Schônberg. A 

Mostra surrealista 

Se gosta dos anos 20, 
fofoca, sexo, boemia, 

sairá da exposição como 
se tivesse vivido uma orgia 

lista é tão impressionante que 
Taylor, em seu ensaio de catá- 
logo, corretamente compara 
Rava Nadar, o retratista do sé- 
culo 19 (e pioneiro do balonis- 
mo) que compilou um regis- 
tro fotográfico incomparável 
de artistas, escritores e outras 

celebridades de sua época. 
A exposição se destaca ain- 

da mais pela inclusão do mara- 
vilhoso filme de Ray de 1926, 

Emak-Bakia (ele o caracteri- 
Zz0u como um cinépoéme), e 
de um portfólio de fotos se- 
miabstratas que ele fez para 
uma campanha de marketing 
da Paris Electricity Co, Ambos 
são notáveis. (8 TRADUÇÃO DE RENATO 
PRELORENTIO. 
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'Ruby Richards with Diamonds”, de 1938, retrata cantora americana 
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