
: Oneurocirurgião Paulo Niemeyer A O 
Filho é eleito para a cadeira 12 da ABL sam — EPRErEs 

IS AcqioJ-j
o, 

Io04-2003) Roberto Marinho EDDE JMEIRO SERTA-FERRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2071 480 NOW - Nº 3224 - PREGODESTE EXEMPLAR RO Ri- R$55.00 

CAPA PUBLICITÁRIA 

RIACHUELO reforça seu compromisso 
com a sustentabilidade e inaugura a 
Loja do Amanhã, em Jacarepaguá. 

preta É 
o 

E 

Projetada para reduzir ao máximo o 
impacto no meio ambiente, a loja tem: 

Energia de fontes renováveis Ar condicionado VRF | Arquitetura mais sustentável 
Essa loja conta com energia O sistema de Volume Forro técnico, que reduz 
de fontes limpas adquiridas Refrigerante Variávelusagás reverbetação acústica, e tintas 

| do Mercado Livre de Energia. ecológico e reduz o consumo à base de água. Essa já é 
is de energia em até 30%, a 13º loja Riachuelo que segue 

esse formato. 

luminação em LED Tecnologia hidráulica SS Economia circular 
60% menos consumo | Economia de até “Es Os coletores de roupas usadas 

de energia, 40% no consumo estão presentes em 100% das 
de água, | lojas da Riachuelo. Até agora 

coletamos | tonelada de roupas 

e aumentamos em 8/% o ciclo 
de vida dos produtos. 
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Governo omitiu a informação na conferência do clima em Glasgow nãão terá vida fácil mama 

Professoras mantém viva 
a Consciência Negra picimas 

Relatório do Instituto Nacional de Pesqui- deste ano, um aumento de 22% em relação. pela delegação brasileira na COP26, que 
' ar Ç j s TUTH DE AQUINO 

sas Espaciais (Inpe) mostraqueo desmata-. ao periodo anterior e recorde desde 2006. começou três dias depais. Após divulgação | E AQUI 

mento da Floresta Amazônica foi de As informações reveladas no documento, dos dados, ministros prometeram "força A sensibilidade necessária na volta 
13.235kmº entre agosto de 2020 julho datado de 27 de outubro, foram ocultadas total contra o desmatamento. PÁGINA Is dos encontros presencimis secuno cacenmo 

Congresso articula 
veto a reajuste 
para servidor 
Lideres do Congresso tentam acordo para 

impedir que parte dos R$ 91,6 bilhões da fol- 

ga fiscal a ser aberta se aprovada a PEC dos 
Precatórios seja usada para reajustar salários 

de servidores, como prometeu o presidente 
Bolsonaro. O presidente da Câmara, Arthur 

Lira, não vê espaço fiscal, eo Senado articula 
vinculação de recursos área social, PÁGINAS 

IBGE: 2020 foi 
ano com mais 
mortes no país 

As 1.513.575 mortes 1 egistradas no ano pas- 

sado representam o maior contingente de 
óbitos ii 1984, quan doo IBGE inicioua 

série histórica. Número de mortes amais 

em relação à 2019 é similar aos falecimen- 
tos por Covid-19 contabilizados pelo Con- 

sórcio de Veículos de Imprensa Página 15 

Rio começa a aplicar dose de 
Brinde à retomada reforço em todos os adultos 

Municipiotem calendário para pessoas de 55 

Simbolo do Rio, o bar Amarelinho, na Cinelândia, reabre amanhã após um ano Inativo, com roda a59 anos. Postos fazem mutirão amanhã até 

de samba de Moacyr Luz, distribuição de chope grátis e cardápio e interior renovados, página 29 17h para 2º dose a maiores de 12 anos. PÁGINAZS 

Produtores dos EUA querem MALCOLM X Touro dourado da B3 é alvo EM TREVISTA/BRUNO ARAUJO 

barrar carne brasileira Reviravolta histórica de protestos em São Paulo PSDB volta a ser “player' 

Pecuaristas americanos alegam, como a Chi- Justiça dos EUA decide que Mularmiad Aziz Estátua que imita a de Wall Street temsido Ser cabeça de chapa para presidente 
na, que Brasil registra dois casos de mal dava- e Khalil Islam foram presos injustamente pichada desde a inauguração. O PSOL vai ouvice dependerá da competência de 
calouca Masecorrências são isoladas. PAsmas — porassassinato de ativista cm 1965. página 24 pedir retirada do monumento, Página 18 quem vencer prévias, diz tucano. PAGINAS 
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Os muitos 
tons de Céu O RIO MERECE UM PRESENTE ASSIM. 

ACHADO NO PARA NA 

Pista da evolução 

Fóssil 

descoberto A cantora paulistana Í 
por equipe se divide entre shows Cd a 

do Museu no Rio e em São 

Nacional Paulo, onde reabre 

pode ajudar a 
explicar transição 
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para Aves. PAGINA ES 
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Opinião do GLOBO 

Veto ambiental da 
UE pode incentivar 
o Brasil a reagir 
Proibição de importações oriundas 
de terras desmatadas aumenta 

pressão sobre governo Bolsonaro 

mbora tenha alta dose de hi- 
iae incoerência, a 

RE em estudo na União 
Europeia (UE) para que o 
bloco proiba a importação 

de produtos oriundos de terras desma- 
tadas pode funcionar como incentivo 

para à Brasil tomar as medidas neces- 
sárias a conter a devastação da Amazô- 
nia, que não cessa de quebrar novos re- 
cordes. De janeiro à outubro, o desma- 

tamento cresceu 33% na com 

como período em 2020 —pior resulia- 
doem dez anos. Nos 2 meses até julho, 
aumentou 22% ante os 12 meses ante- 

riores e de 13 mil km* —pior 
número esde 2006, Aneriar SE 
O documento elaborado pela Co- 

missão Europeia, braço executivo da 
UE, será enviado ao órgão que reúne 
os líderes dos 27 paises e ao Parla- 

mento Europeu. Se aprovada, a pro- 
staprevé ara que seus produ- 

E neuotiem no bb, cu espari pleia 
terão de provar a produção em terras 

não desmatadas, legal ou iegalmen- 
te, depois de 31 de dezembro de 
ni Hoje, decada 100 quilos de car- 

rtada pelo bloco, 21 saem do 
Brasil. Na soja, a nata é de 
39%. Trata-se, portanto, de questão 

crítica para o agronegócio brasileiro. 
Barrar importações de produtos 

agricolas com base na política ambi- 
ental é o mais novo capítulo na saga 
protecionista europeia. Após a Se- 
gunda Guerra Mundial, quando teve 
início a integração da região, a agri- 

cultura foi um dos pilares. O mote na 
época era segurança alimentar. Sobo 
pretexto de garantir a comida na me- 
Sã, gÚVErnos europeus criaram im- 

postos de importação altos, barreiras 
detodosos tipos, subsídios para agri- 
cultures e preços minimos, expressos 

na famigerada Política Agricola Co- 
mum (PAC). Produtores de fora do 
bloco são penalizados duas vezes. 
Primeiro, não entram naquele mer- 

cado. Segundo, solrem com a compe- 
tição desleal dos produtores euro- 
poa ne pela maisescanda- 
usa política de subsídios do planeta. 
Outro argumento usado em favor 

da proteção é a ideia bizarra de queé 
necessário preservar o estilo de vida 
do campo (como se o mesmo argu- 
mento dão pudesse ser apl icada pa- 
ra o estilo de vida de trabalhadores 
de todos os setores, inclusive 0s que 

aUE quer abrir para seus produtos 
noutros mercados), Nas últimas dé- 

cadas, a UE foi forçada a ceder. Ain- 
da assim, a PAC continua a consu- 
mir 35% de seu orçamento, Para os 
protecionistas europeus, o apoio 
dos ambientalistas foi um presente 
dos céus. O curioso é que a proposta 
da UE mira somente a agricultura. 
Ninguém fala em proibir a importa- 
ção de produtos industriais da Chi- 
na, cuja fonte de energia são usinas 
movidas a carvão. 

Incoerências à parte, nãoadianta es- 
pernear. A pauta ambiental seguirá in- 
Auenciando 5 comércio mundial, e é 

urgente que o governo Bolsonaro en- 
tenda isso. Também é do interesse de 
todos os brasileiras —com exceção de 
grupos criminosos de grileiros, garim- 

peiros e madeireiros — acabar com q 
desmatamento ilegal Temos muito a 
perder com os transtornos provoca- 
das pelas mudanças climáticas. A pró- 
pa agricultura sofrerá com a trans- 
ormação do regime de chuvas se a 
destruição não parar. Na 26º Conte- 
rência das Nações Unidas sobre o Cli- 
ma (COP26), o Brasil se comprome- 
teu a zerar a perda de florestas até 
2030. Mesmo torto na origem, o pro- 
tectonismo europeu pode acelerar q 
cumprimento dessa meta. 

País precisa de políticas públicas 
para conter crescimento de favelas 
Desabamento no Morro do 

Salgueiro, no Rio, expõe tragédia 

das moradias em áreas de risco 

“ma construção de três an- 
| dares desabou na noite de 
| | quarta-feira no Morro do 
Salgueiro, Zona Norte do 
Ria, matando um morador 

e deixando outros trés feridos, entre 
eles uma criança de 4 anos. A tragédia 
chama a atenção um problema 
que o Brasil não PS piora dé 
cada após década de sucessivos desas- 
tres: a quantidade colossalde moradias 
precárias em áreas de risco, Segundo a 
Secretaria de Assistência Social, as víti- 
mas vieram do Rio Grande do Norte há 
quatro meses para tentar uma vida me- 
lhor na capital Auminense. 
Dados do IBGE mostram que o nú- 

mero de favelas no Brasil dobrou na úl- 
tira década —foide 6329 para 13,151. 
Elas também se espalharam mais. À 
quantidade de municipios com ocupa- 
ções imegulares subiu de 323 para 734 
entre 2010 e 2019. Um levantamento 
do Projeto MapBiomas divulgado no 
inicio do mês corrobora o crescimento 
das habitações precárias. De acordo 
com a análise, feita com base em lma- 

gens de satélite, de 1985 a 2020 a área 
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O touro, o gado e a 
boiada que passa 

Ur: réplica cafona e dourada do Charging Bull, a 
escultura de bronze que desde o fim dos anos 

1980 foi implantada na frente da Bolsa de Nova York, 
virou alvo de protestos e memes nos últimas dias. 
Poucas coisas poderiam ser uma sintese mais acaha- 
da do momento de completa dissonância cognitiva 
por que passão Brasil. 
A obra de arte” (sic) toi “presente” de um economista 

que se autointitula Tourinho de Ouro, Logo não é presen- 
te, mas autapropaganda Foi paparicada porexpoentes do 
mercado financeiro brasileiro. 

Otouro, vejam só, éconsiderado um simbolo de pu- 
jançaeconfiança do mercado em ganhos caltas reali- 
zaçõES. 
Mas, no momento, os investidores estão fugindo do 

Brasil, ressabiados pela inflação descontrolada, pelo calo- 
te nos precatórios, pelo desemprego recalcitrante e pelo 

Os mesmos entusiastas que postaram selfies com o tou- 
ro cafona fazem um ineo — como nós, jornalistas, 
chamamos o trabalho de passar emoffinformaçõese aná- 
lises — mostrando os efeitos devastadores que haveria no 
curto, médio e longo prazos com a aprovação da PEC dos 
Precatórios, na esperança de que a imprensa faça por eles 
o trabalho de tentar frear a proposta no Senado. 
É graças à condescendência excessiva e à covardiade 

setores como o empresarial e financeiro com os desca- 
labros de Bolsonaro, não só na área econômica, mas na 

destruição de toda e qualquer política pública no país, 
e rumamos sem nenhum freio visivel para o estouro 

da boiada, 
Enquanto os mauricinhos de gel e colete de náilon da 

Faria Lima se congratulam em torno de um simbolo da 
nossa rabugice, como esse touro, Bolsonaro vai arreben- 
tando com os marcos de responsabilidade fiscal construí- 
dos ao longo de sucessivos governos. 
Além deescancararocinismoea faltade visãodarea- 

lidade por parte do mercado, o boi anabolizado grita o 
escâmio da ostentação dourada num pais em que a fo- 

me voltou a ser uma realidade para mi- 
lhões de brasileiros, 
Não à toa virou, e tomara que seja para 

gritaoescúrnio sempre, um pento de realização de pro- 
do ostentação estos dos movimentos sociais, 
dourada num Bolsonaro acaba de inplodiro Bolsa Fa- 
pais em que a miília, política social permanente de trans- 

fome voltou a ser — frrência de renda, para colocar em seu hu 

ocupada por favelas no pais dobrou. 
A tendência tem raízes sociais evi- 

dentes: crises econômicas, desempre- 
go, deficiênciacrânica nostransportes, 
que obriga moradores a buscar áreas 
próximas ao trabalho, políticas habita- 
cionais falhas e o populismo eleitoreiro 
que leva políticos a fazer vista grossa 
para ocupações ilegais. Tudo isso fer- 
menta a expansão desordenada. 
O pouco-caso com problema tão gra- 

ve deixa cicatrizes. No estado do Ria, 
onde surpiu a primeira favela, no atual 
Morro da Providência, são incontáveis 
as lei, ri ria ipa pelas chuvas. 

2010, deslizamentos de 
hersiimo Gini de Anige Reise na 
Ilha Grande, Costa Verde fluminense, 
deixaram 53 mortos, Em abril daquele 
mesmo ano, uma avalanche de lama 
no Morro do Bumba, em Niterói, so- 
terrou 48 moradores —tardiamentese 
viu que as casas tinham sido erguidas 
sabes urininantanha deli 6 
se estende a outros estados do país. No 
ano passado, as enxurradas deixaram 
mais de 40 mortos na Baixada Santista. 
Uma pesquisado IBGE divulgada em 

2018 revelou que 8,27 milhões de bra- 
sileiros em 872 municipios viviam em 
áreas de risco. O levantamento, feito 
com dados do Censo e do Centro Naci- 
onal de Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais (Cemaden), mos- 
trou que o maior contingente desses 
domicílios está no Sudeste (4,26 mi- 
lhões). Entre as capitais, a situação é 
mais preocupante em Salvador (BA), 
onde 45,5% vivem em áreas suscoti- 
veis a deslizamentos ou enchentes. 
À situação se torna mais preocupan- 

te num cenário em que os fenômenos 
climáticos extremos, como as tempes- 
tades tropicais, se tornaram mais in- 

tensos e tes. Governos federal, 

estaduais e municipais precisam agir 
pasa contero crescimento de favelas, E 
certo que não existem soluções sirm- 
ples. Ninguém mera em área de risco 
porque quer. Mas é necessário ao me- 
nos ter um para enfrentar à pro- 
blema e políticas públicas consistentes 
para executá-lo, que resistam às mu- 

lanças de governo. Não fazer nada não 
ésolução. Convém lembrar que aschu- 
vasdeverão estão vindo aí. 
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uma realidade gar um auxílio —nome paternalista, anti- 
para milhões o, que járemetea favor, abeneplácito po- 

litico-eleitoreiro — provisório, rmal-ajam- 

brado, cuja fonte de receita ainda é incerta, além de fla- 
grantemente inconstitucional. 
Cadê o gado faria-limer para protestar contra isso, 

que claramente piorará ainda mais os indicadores 
tanto fiscais quanto sociais do país, à custa apenas de 
um capricho e de um ato desesperado de um presi- 
dente incapaz de se reeleger? 
Enquanto aqueles que detêm o PIB e o padre influi 

enciar politicamente o Congresso não se 
pd io cr 
ao precipício junto aos mais pobres, a boiada seguirá pas- 

Bolsonaro, animado pelo aval que teve da Câmara para 
a PEC criminosa da pedalada nos precatórios, já fala em 

reajuste indiscriminado de salários para servidores. Paulo 
Guedes faz que não escuta e sai louvando os beneficios do 
congelamento de salários! Parece que e ministro da Eco- 
pomia acredita que, se fizer 0 jogo do contente, o E 
dente desistirá de arrombar o Pensamento! 
Os promotores do touro de fibra de vidro pint de 

dourado berrante são os mesmos que calculam em mais 
de R$ L trilhão o rombo que o calote nos precatórios lega- 
rá até 2036. Não é preciso ser expert em finanças para en- 
tender o que isso representa em relação a programas c0- 
mo o Auxilio Brasil. E, ainda assim, à boiada passa, en- 

quanto avançamos dia a dia no ridículo e no descrédito. 
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FLÁVIA 
OLIVEIRA 

De consciência, 
orgulho e afeto 
Nº” 20 de novembro, faz 50 anos que um 

Erro de negros brasileiros plantou, em 
Porto Alegre, a semente do Dia da Conscién- 
cia Negra. À data do assassinato, em 1695, de 

Zumbi dos Palmares —tornado icone do qui- 

lombo que, da Serra da Barriga (AL), encar- 
nouwo sonho (ainda vivo) de liberdade e bem- 
estar do povo preto — foi escolhida como 

contraponto ao 13 de maio de 1888, eteméri- 

de de uma alforria concedida, que escondeu 
resistência e protagonismo negros. Ainda 

nos anos 1970, 0 Movimento Negro Un ifica- 

do (MNU) incorporou a data a manifesta- 
ções, primeiramente em São Paulo e, na se- 
quência, Brasil afora. Em 2003, a Lei nº 

10.639, que estabelece à obrigatoriedade do 

ensino de história e cultura afro-brasileiras, 
inseriu o Dia Nacional da Consciência Negra 

no calendário escolar. 

Otexto entrou parão rol da legislação hra- 
sileira nunca plenamente aplicada, resiste 

pelo trabalho, muitas vezes solitário, de 

professoras, diretoras deescolae ativistas, à 

maioria negras, como atesta Cida Bento, 
psicóloga social à frente do Centro de Estu- 

dos das Relações de Trabalho e Desigualda- 

des (Ceert), que, em sete edições do Prêmio 
Educar para a Igualdade Racialede Gênero, 
formou um banco de 3 mil boas práticas em 

1.100 municípios brasileiros. Para o ano 

que vem, está confirmada a oitava. 
— No acervo que reunimos, sempre me 

chamou a atenção o fato de que são as pro- 

tessoras que mantém a lei viva, num traba- 
lho de resgate da História para fortalecer a 
autoestima da criança negra, além de com- 

bater o racismo. Quando perguntamos o 
que aprenderam, elas mencionam a mu- 
dança no saber pedagógico, nas formas de 
ensinar e, principalme nte, à importância 

do trabalho coletivo — conta. 

O testemunho de Cida Bento vai ao en- 
contro de emoções que experimentei neste 

novembro. No primeiro sábado do mês, fui 

presenteada com a inauguração de uma bi- 
lioteca com meu nome na sede de uma or- 

ganização social liderada por mulheres ne- 

gras no Morro da Congonha, em Madurei- 
ra, subúrbio carioca, O projeto Favelivro, 
sob curadoria da incansável Verônica Mar- 

cílio, multiplica espaços de leitura, arte e 

cultura em comunidades do Rio e os batiza 
com nome de personalidades locais, Sába- 
do, 27, seráavez da jornalistae escritora Mi- 

riam Leitão, eternizada numa sala em Hipi- 
enópolis-Manguinhos. 
Na sexta-feira passada voltei à Escola Mu- 

nicipal Embaixador Barros Hurtado, em Cor- 

devil, a convite da professora Monica Anice- 
to Barros, de lingua portuguesa, e da diretora 
Carla Brandão, para falar aos alunos sobre in- 

clusão e combate ao racismo, educação é 
identidade negra. Participei da inauguração 

de um auditório com meu nom E, O mesmo 

emque pisei, três anos atrás, ainda incomple- 

to, Encontrei uma escola bem cuidada, pinta- 

da de azul e amarelo; muitas alunas negras 
com cabelos crespose cacheados; estudantes 
do 6º ao 9º ano cam perguntas elaboradas so- 

bre intolerância religiosa, potência do subúr- 
bio e valor da escola pública. 
E conheci Mikaela Marinho Moura, ado- 

lescente de 14 anos, candomblecista e pas- 
sistade escola de samba, transtormada pela 

educação antirracista que recebeu na Em- 
baixador. Dois anos atrás, contou a profes- 

sora Monica, era chamada de “pretinha 

sambista”, provocação limitadora e racista 
que a oprimia e drenava a capacidade de 
aprendizado. 
— Nas aulas, passei a trazé-la para as dis- 

cussões sobre textos de autores negros. Pas- 
sei a dar exemplos usando músicas que ela 
conhecia. Por um período, achou que não 

poderia sambar, porque isso diminuia. No- 
vamente, foi preciso explicar que ela pode- 

ria ser o que quisesse. Agora, temos uma 

aluna sambista e com notas boas. Em um 
ano, saiu de conceito I(nsuficiente) para 
B(om)—contoua professora. 
Mikacla, com o colega João Victor, se 

apresentou ao som do samba que a Beija- 
Flor de Nilópolis levará à Sapucaí em 2022. 
O enredo, "Em pretecer o pensamento é ou- 

vita voz da Beija-Flor”, enaltece a produção 

intelectual de mulheres e homens africa- 

nos oudescendentes, do psiquiatra e filósa- 
fo Frantz Fanon às escritoras Carolina Ma- 
riade Jesuse Conceição Evaristo, Tema e hi- 

no são a base de projeto que a porta-bandei- 
ra Selminha Sorriso, diretora cultural da 
agremiação, apresentou à Secretaria de 

Educação de Nilópolis. A intenção é apre- 
sentar aos estudantes a história das celebri- 
dades locais, que forjaram comunidade e 
escola de samba. 
No início do ano, a Secretaria municipal 

de Educação do Rio criou a Gerência de Re- 
lações Etnico-Raciais (Gerer), com equipe 
de professores que já atuavam com à pauta 
antirracista nas práticas pedagócicas. 

— À intenção é pensar carticularações de 
caráter transversal e intersetorial. O proje- 
toda professora Monica é exemplo de como 

as relações étnico-raciais podem ser prati- 
cadas no cotidiano escolar, Ela cons eguiu 

caminhar levando outros professores a em- 

barcar nessa pauta. Não é um projeto pon- 
tualou que aconteça apenas em novembro, 
E uma pauta entranhada na escola. E, só de 

ver a felicidade dos alunos, sabemos que é a 
caminho certo — comentou Luciana Gui- 
mariães, assistente na Gerer. 

Se no Planalto à tônica é destruição, do 

território dasescolas, dasorganizaçõesda 
sociedade civil, das instituições cultu- 
rais, brotaminiciativas que hão de salvar a 

educação brasileira. Há consciência, or- 
gulho, afeto. 

Opinião | 3 

BERNARDO 
MELLO FRANCO 

O 
dgdabe co fbr/ berterdo 
 becnardoni 
buriigdod corr Br Í : » 

A guerra 

dos tucanos 

0 PSDB escolhe no domingo o seu 

candidato à Presidência. Pelo que 

sugerem as pesquisas, q vencedor de- 
ve conquistar o direito de perder a 

eleição de 2022. Fora da bolha tucana, 

João Doria e Eduardo Leite exibem de- 
sempenho de nanicos, Oscilam entre 
2% e 4% das intenções de voto. 

Durante 20 anos, PSDB e PT polari- 
zarama política brasileira. Os tucanos 
venceram duas corridas presidenciais 

e chegaram ao segundo turno em ou- 

tras quatro. Na oposição ao petismo, 

caminharam para a direita e aposta- 
ramna retórica moralista, Esse discur- 

so toi pelos ares quando Aécio Neves 
pediu R$ 2 milhões ao dono da JBS. 
O declínio do PSDB se agravou 

coma ascensão de Jair Bolsonaro. O 

capitão roubou a bandeira do anti- 
perismo ea preferência da elite eco- 

númica. Traido pelo próprio parti- 

do, Geraldo Alckmin recebeu mise- 

ros 4% dos votosem 2018. Ao fim da 
campanha, precisou pedir emprego 

nó programa do Ronnie Von. 

Massacrado nas uras, o PSDB per- 
deu o rumo e a identidade. Sua banca- 
da federal virou um apêndice do Cen- 

trão. Vota com 0 governo em troca de 

cargos e emendas. Doria e Leite, que 
surfaram a onda balsonarista, agora di- 
zem fazer oposição. Mas não conse- 

guem explicar es que demoraram 
tanto a notar os defeitos do presidente 

As prévias serão io por mo- 

mentos pitorescos. Em outubro, Doria 
Casou consiral VETITHERDO O pergun Lar, 

no interior da Paraíba, se alguém na 
plateia já tinha viajado para Dubai, 

Nesta semana, um vereador conheci- 

do como Cabelinho divulgou video em 
que ensina a fraudar a eleição interna. 

Os tucanos dizem que a disputa mar- 

cauma evolução da sigla, que costumia- 
va escolher candidatos em restauran- 
tes estrelados dos Jardins. Noentanto o 

processo viróu uma guerra tratricida, 

em que os favoritos trocam acusações 
de oportunismo e uso da máquina. 

O vencedor das prévias não terá vida 

fácil, A começar pela concorrência de 
Moro, nova aposta de empresários e 
banqueiros desiludidos com o PSDB. 

Se Doria for o escolhido, seu ex-padri- 

nho Alckmin deve liderar uma revoa- 
da do ninho tucano. No caso de Leite, 
o risco é ganhar e não levar Para der- 

rotaro rival paulista, 0 gaúcho se asso- 
ciou aos correligionários mineiros. E 
Aécio já avisou que q “patriotismo” 

pode convencê-los a apoiar um presi- 

denciável de outra legenda. 

PEDRO 
DORIA 

are 
dr 

Quero consertar 
em casa 

À Green Century Capital Management 

dobrou a Apple. Nesta quarta-feira, a 
empresa fundada por Steve Jobs anunciou 
que iniciará a venda de peças avulsas dos 
aparelhos que fabrica. Começará de forma 
modesta, sónos Estados Unidos e só para iP- 
hones dasséries 12213, Masoclientequeti- 
ver um desses celulares, em caso de quebra 

ou defeito, poderá comprar a câmera, a tela 
oua bateriae consertarem casa. Os insegu- 
ros podem levar a uma lojinha na esquina 

para alguém fazer o serviço. O kit que a Ap- 
ple venderá inchai todas as ferramentas ne- 

cessárias. Vitória de um fundo de investi- 
mento verde, acionista da companhia, que 
dobroua gigante. 
Oficialmente, a Apple sempre argumentou 

que não poderia deixar usuários mexerem 

nosaparelhos pelorisco de danificá-los. Tam- 
bém sempre foi muito rigorosa na distribui- 
ção da licença para quem poderia fazer os 

consertos. À empresa explicava que era mui- 
to delicado permitir que técnicos tivessem 
acesso aos dados pessoais de cada usuário. 
O resultado prático da postura seguia dois 

caminhos. O primeiro é que consertos “não 
autorizados” no minimo violavam garanti- 
as, em alguns casos chegavam a travar por 

completo as máquinas. Uma bateria troca- 
da poderia tornar o celular inútil. Dai o se- 
gundo: oficinas especializadas, por serem 

poucas, sempre Eoram carissimas. 

Consertar equipamento da Applecustava 
uma fortuna e meia. 
Essetipo de política rigida não é peculiari- 

dade da Apple, é até bastante comum no 
mundo da tecnologia. Mas é também uma 
política cínica. Ao encarecer demais o con- 

serto, obrigava usuários a pensar duas vezes 
sevaliaa pena. Se não sairia mais em conta, 

no médio prazo, trocar logo o velho por um 

modelo novo, Com a alta margem de lucro 
para consertar, o incentivo para descartar o 

antigo estava dado. 

Este é um assunto sobre o qual pouco se 

fala: produtos de tec- 
Produtos de nologia são cada vez 

tecnologia são menos consertáveis. 

cudavezmenos Cada vez mais apare- 
consertáveis. lhos fabricados com 
O impacto menos parafusos, mais 
ambiental é colados ou encaixados 

imenso, produz deformaa só poderem 
bastante lixo ser abertos com ferra- 

mentas especiais. O 

impacto ambiental é imenso, É a produz 
lixo tecnológico em quantidade 
O anúncio da Apple foi repentino —nin- 

guémoesperava. A venda de peças no merca- 
do americano começa no início de 2022 e, ao 
longo do ano, abarcará mais modelos, com- 

putadores Macintosh e também se expandirá 
para outros países. Todos os indícios sugerem 
que houve pressão dupla, 
O fundo Green Capital garante a quem 

lhe cede dinheiro para gerir que todos os 
seus investimentos levam em conta o corm- 

bate às mudanças climáticas. Depois de 
comprar ações da il od fez um requeri- 
mento SEC, o regulac ornos EUA dos mer- 

cados de capitais, para que à empresa expli- 

casse qual seria o impacto econômico de 
deixar os clientes fazerem, eles próprios, 
esses pequenos consertos. A Apple já havia 
comprado a briga na SEC e, parecia, levaria 

o combate aos tribunais se preciso. 
Mas, no início deste mês, a SEC anunciou 

uma mudança interna as afirmar que passaria a 
levar maisem pi questões de grande 
impacto social em suas decisões. Os executivos 
da Apple, informa o site especializado The Ver- 

ge, sentiram alio cheiro de derrota. Preferiram 

assumir o controle da mudança em vez de rece- 
berumaordem do regulador que tivesse impac- 
to demais em sua imagem. 

O Poder Legislativo em vários estados 
americanos avalia leis locais que garantam 
o direito de fazer reparos caseiros nos apa- 

relhos comprados. O presidente Joe Biden 

encomendou internamente um estudo so- 

bre isso. O monopólio do conserto está com 
os dias contados. 
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Dirigente disseca os reflexos da disputa entre João Doria, Eduardo Leite e Arthur Virgílio 
e abre caminho para que o vencedor das prévias seja vice em uma aliança na terceira via 

runo Araújo se orgulha de ser o autor da ideia que 
culminouna realização das prévias presidenciais do 
partida. Temerosos de que o plano se convertesse 

num duelo rispido, caciques tucanos consideravam 
que uma disputa interna e pública poderia he- 

SER CABEÇA DE 
CHAPA OU VICE 
“DEPENDE DA 
COMPETÊNCIA 
DE QUEM 
GANHAR 
EDUARIO GONÇALVES 
atuado porcas ias agiobo Cas Br 
sinsdua 

As prévias trouxeram 

bastante exposição ao PSDB, 
mas também expuseram as 

entranhas e as brigas internas 

do partido. Valeu a pena? 
As prévias tiraram o PSDB 

de uma posição de discrição. E 
o trouxe de volta aos players 
que disputam a Presidência da 
República. Disputa não é dis- 
tribuição de beijos e abraços. 
Disputa política é passionali- 
dade pura. Eleição que não 
tem disputa é confraria. E as 

prévias com certeza não são 

uma confraria. E claro que, a 
partir de domingo, o partido 

vai ter que mostrar um grau de 
maturidade para construir 

uma unidade interna. 

Há possibilidade de o 
vencedor das prévias ser vice 

numa chapa de terceira via 
mais viável? 

Sú é protagonista quem 

tem capacidade de liderar, 
Vai depender do grau, com- 

petência e qualidade do es- 

colhido no domingo, 

Houve momentos em que o 

partido esteve à beira de uma 

ruptura, Como foi intermediar 

esses conflitos? 

Em determinados môómen- 

tos, percebemos que poderia 
passar uma linha, acarretar 
numamortesúbitadeum, de 

outro ou de todos os lados. 
Mas, nessa última semana, o 

ambiente ficou mais sereno. 

Não quer dizer que vai se 

manter até domingo, mas 
agora estamos mais próxi- 

mos da linha de chegara. 

Como será o dia seguinte? Seo 
Doria ganhar as prévias, poderá 
ira um jantar onde estará Aécio 

Neves, por exemplo? 

Se na política estiver tado 

bem, há algo errado. A política 

é feita de tenstonamentos. O 
dia seguinte vai depender 
muito da capacidade do vitori- 

oso de ter grandeza, espirito 

público, Para ser presidente do 
Brasil, tem que antes construir 

pontes internamente. 

Em quemo senhor vai votar 
nas prévias? 

sempre teniter manter o 

nivel máximode imparciali- 
dade, eo meu voto será res: 

guardado pelo sigilo. 

Ha chances de Sergio Moro 
service do candidato tucano? 

Todas as composições que 

estejam distantes do (ex-presi- 
dente) Lula e do (presidente) 

Bolsonaro serão obieto de 
abordagem e conciliação à 
partir de domingo. Não há co- 
mo viabilizar um ambiente 

político sem um amplo pro- 

cesso de diálogo. E isso come- 
card aser feitocom maisafinco 
depois das prévias. 

: gm, ORÇAMENTO SECRETO 

4? Lira espera acordo entre Câmara e Senado 
Idea é aprovar projeto de resolução para dar mais transparência acenvia de recursos Há WEB 

vara legenda a uma ruptura. De fato, asigla deve sair das prévi- 
as, que ocorrerão no domingo, mais rachada do que unida, re- 
Nexo minimizado por Araújo. Em entrevista ao GLOBO, o 

mandatário do PSDB admite que houve conflitos que tangen- 
ciaram “a linha da morte súbita”, diz que considera essencial 

= 

Qualdos personagens da 
terceira via está mais próximo 
do PSDB? 

O PSDB está tendo um 

diálogo mais próximo e 

consistente com o União 

Brasil e o MDB. Estamos 

conversando também com 
q Podemos, Cidadania, PV 

e o Novo com uma certa 
frequência. O União Brasil 

talvez seja o player mais 
importante na consolida- 

ção de alianças que pos- 

sam colocar um candidato 
no segundo turno com Lu- 
lãaou Bolsonaro. 

“Existem pessoas boas no Centrão, 
diz Moro sobre possíveis alianças 
Uma semana após filiação ao Podemos, ex-ministro acena à bloco alinhado ao Planalto 

NATALIA BOSCO 
natalia goura nois oploto oe dr 

messias 

ires intenção de ser alter- 
nativa de terceira via na 

disputa presidencial, o ex-mi- 
nistro da Justiça Sergio Moro 
fez seu primeiro gestonadire- 

ção de partidos do Centrão. 
Em entrevista à” Bloombery”, 
ele disse que não é possível fa- 

zer generalizações sobre o 

bloco, conhecido pelo tisiolo- 

gismo político, 
Na semana passada, Moro 

=— 1 

a 

se filiou ao Podemos €, na 

quarta-feira, anunciou que 
o ex-presidente do Banco 
Central Affonso Celso Pas- 

tore integra o seu grupo de 

conselheiros, tormulando a 

parte econômica. 
— Existe uma linha de 

rincipio que há ética na po- 

ítica, Existem partidos e 
pessoas no Centrão que são 

pessoas boas. Não pode fa- 

zeressageneralização. Den- 
trodecada partidotembons 
indivíduos que podem so- 

mar com projeto e didlopo 

republicano — afirmou o 

pré-candidato. 
Responsável por julgar 

processos da Operação Lava- 

Jato, que prendeu políticos e 
dirigentes de empreiteiras, 
Moro, já nó discurso de filia- 
ção, tentou ampliar o leque 

de temas para além do dis- 
curso do combate à corrup- 

ção. Ele tem apostado em as- 

suntos como inflação, pobre- 
zae o papel do Estado em um 
país extremamente desigual, 

Prévias. Eruro Aráiço não revela seu voto no dom r 

Jã há algo de concreto nessas 
negociações? 
Eu espero que. a partir da 

próxima semana, a gente co- 

mece a ver movimentos mais 
sólidos de sinalização de ali- 

anças partidárias, os primei- 

ros protocolos de compro- 
misso, Vamos retomar tam- 

bém a possibilidadeda federa- 

ção com alguns partidos. Ás 
Conversas 50 pararam por 

causa da reta final das prévias. 

Recentemente, Alckmin 
elogiou os “predicados” de 
Lula e passou a ser cotado 

Sexta-feira 1911.2021] O GLOBO 

uma aliança com o União Brasil — partido originário da tusão 
entre DEM e PSL e que deverá ter um fundo partidário que po- 
de chegar a R$ 500 milhões —+e reconhece que as emendas do 
urçamento secreto têm mais apeloque suas orientações: "Mais 
poderosas do que os comandos partidários. 

ORE ALLA 

A 

go, mas diz que o escolhido deve ser capas de “lazer pontes” 

para vice do petista, Como vê 
essa movimentação? 

Esta foi uma avaliação feita 

pelo governador Geraldo 

Alckmin, que tem experiên- 
cia para fazer essas avalia- 

ções. Como presidente do 

PSDB, quero dizer que isso 
não tem nadaa vercoma his- 

tória política do partido. À 

história PSDB é segregada do 
Partido dos Trabalhadores. 

Eo Aéciono posto de vicedo 

Bolsonaro, como já foi 

cogitado no entorno do 
próprio presidente? 

ERERARS TO SAR ash 

No jogo. O ex 7 Sergio Moro é prê-candidato à Presdência peo Pademos 

No campo econômica, Mo- 

ro defendeu o livre mercado. 

Ele acrescentou que a infla- 
ção é um problema que preci- 

sa ser controlado com maior 

“credibilidade fiscal" e que 
empresas estatais ineficien- 
tes deveriam ser privatizadas. 

O ex-ministro de Bolsonaro 

revelou na entrevista que está 

conversando com outros pré- 
candidatos à Presidência, co- 

mo Os governadores João Do- 

ria (PSDB) e Eduardo Leite 
(PSDB), o exeministro da 
Saúde Luiz Henrique Man- 

Ú que eu disse para o PI 

vale para o Bolsonaro 

Abancada do PSDB votou em 
pesoa favor da PEC dos 

Precatórios. O partido precisa 
ser“desbolsonarizado”, como 
disse Arthur Virgílio? 
Hã algo nesse momento 

mais poderoso do que os co- 
mandos partidários. Qual- 
quer um deles hoje perde 
para uma palavrinha cha- 
mada RP9 (as emendas de 
relator, que compõem o or- 
camento secreto). Mas a es- 
colhadonosso candidatoea 
aproximação do processo 
a talvão trazer a política 

para o seu leito normal 
“ 

Então, o PSDB é contraa RP9? 
Esse é um tema do Con- 

gresso Nacional, não do par- 
tido. Por muitos anos, oCon- 

gresso reclamou da depen- 

dência política por recursos 
do Executivo, que procurou 
resolver isso transferindo o 

poder ao Congresso. À forma 
pode ter sido correta, mas er- 

rou na mão, passou da conta. 
E adilerençaentreo remédio 

e veneno é a quantidade. 

Como o senhor ermmerga 05 

episódios em que deputados 

tucanos votaram como 
governo, já queo PSDE se 
declara oposicionista? 

Esses parlamentares estão 
no conjunto da sua sobrevi- 

vência eleitoral, E compreen- 

do isso até um determinado 

ponto. Ao ponto que não corm- 
prometa um projeto coletivo. 

Passadas as prévias, isso deve 

tomar um keito normal, Con a 

proximidade das eleições. 

Quem não tem afinidade com 
os posicionamentos do partido 
relacionados às políticas 

econômicas deve sair? 

Não é isso que define o lu- 
garno partido. O que vai de- 

finir de forma prioritária o 

lugar no partido éo compro- 

misso com o projetonacio- 

nal numa eleição presiden- 

cial, Quem tem compromis- 

so no projeto nacional tem 

compromisso com as ban- 
deiras do partido. 

detta (DEM ) e a senadora St 
mone Tebet (MDB-MS), mas 
que ainda não definiu o perfil 

da chapa que deseja liderar: 

—Olocoéaconstruçãode 
um programa de BOVETDO. 

Apesar dos ataques que so- 
tre tanto de bolsonaristas, 

que o acusam de traição ao 
presidente Jair Bolsonaro, 
quanto de lulistas, que citam 

a parcialidade na condena- 

ção do ex-presidente — oque 
tod reconhecido em decisão 

do Supremo Tribunal Fede- 

ral(STF)—, Moro disse estar 
pronto paraa política: 

— Tenho uma carreira que 

me precede em casos muito 
dificeis. Fui juiz da Lava-jato, a 
maior operação de im estiga- 

ção contra à corrupção da his- 

tória do Brasil. Se isso não me 

dá credibilidade e couro gros- 
so, não imagino o que daria. 

Po EE MM 
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Opositores de 
Bolsonaro no PL já 
preparam desembarque 
Um dia após partido anunciar carta branca para filiar 

presidente, integrantes da sigla deixam claro desconforto 

NATÁLIA PORTINARI, 

BERNARDO MELLO, SÉRGIO 

ROXO EGUSTAFO SCHMETT 
alinde ofinglabo cam br 

Baigdotd, So E RR 

Ur dia após o PL anunciar 
que seu presidente, Val- 

demar Costa Neto, recebeu 

“carta branca” dos dirigentes 
estaduais do partido para fili- 
ar Jair Bolsonaro, integrantes 

da sigla que fazem oposição 
ao presidente já se preparam 
para deixar a legenda, 
Durante à própria reunião 

da PL foi anunciada a saida de 
Maurício Quintella, atual se- 
cretário de Infraestrutura de 
Alagoas. O estado é poverna- 

do por Renan Filho (MDB- 
AL), que faz oposição a Bal. 
sonaro. Quintella criticou 
duramente o presidente nas 
redes sociais durante o últi- 

moano e disse ão site "Metró- 

poles” que não ficará no mes- 

mo partido que Bolsonaro. 
“Pelo andar da carruagem o 

PL está pulando uma grande 

fogueira! Filiar um presidente 
genocida, que destrói o Brasil 
dia após dia, seria desastroso. 

Bolsonaro precisa ser comba- 
tido, não abrigado!” escreveu 
Quintella no Twitter, 

Vice-presidente da Câma- 

ra, Marcelo Ramos (PL-AM) 
pretende se reunir com Cos- 
ta Neto na semana que vem, 

quando voltar de missão ofi- 

cial na COP-26. Deputados 
que conversaram com ele 

nos últimos dois dias dizem 

que Ramos estáconvencido a 
sair do partido, Anteontem, 

s à reunião da legenda, 

pel que não estará 

no palanque de Bolsonaro. 
Na Bahia, a situação tam- 

bém é delicada, embora não 

hajaameaçadedefecções de 
imediato, O ex-deputado Jo- 
sé Carlos Araújo, dirigente 

estadual, disse que está ten- 

tando “aparar as arestas” pa- 
ra manter seu acordo com 
ACM Neta, pré-candidato a 

governador pelo União Bra- 
sil, pa rtido que resultará da 

fusão do DEM com o PSL. 

Bolsonaro estuda lançar Jo- 

ão Roma, ministro da Cida- 
dania, ao governo, 

— Estâmos tentando ne- 

gociar com ACM Neto um 
apoio a Bolsonaro. Se hou- 
verisso, João Roma poderia 

retirar a candidatura. Seria 

céude brigadeiro, amelhor 
possibilidade — disse 

. Firjan sw 

Araújo do GLOBO. 
Segundo o presidente do 

PL no Piauí, Fábio Xavier, 
que é secretário de Cidades 

no governo de Wellington 
Dias (PT), uma reunião 
com correli gionários mar- 

cada para terça-leira, em Te- 

resina, servirá para “afinar” 
os possíveis cenários no es- 
tado em meio ao avanço na 
filiação de Bolsonaro. 

Ele afirmou que a reuni- 
ão em Brasilia com a cúpu- 

la nacional do PL não mu- 

dou seu interesse em man- 

teracoligação com ogover- 
nador petista em 2022 e 

descartou pedir para dei- 

xar o partido, Há possihili- 
dade, no entanto, de que 

outros parlamentares do 

PL troquem de sigla para 
manter a aliança com Dias, 

— NMarcamos essa reunião 

na terça-feira para afinar tu- 

do em relação ao Piaui. Isso 
não muda o que venho di- 

zendo, que temos uma rela- 

ção de longa data com o go- 
vernador e pretendemos 
mantê-la. Mas, antes de 

avançar em qualquer outra 
posição, preciso estar de 
acordo com meus colegas 

Sesta-eira 1911.2021] O GLOBO 

Costura, Presidente da PL, Valdemar Costa Neto reuniu dirigentes estáduars para pacificar Fiiaçãode Bo sonaro 

no estado, O que ficou com- 
binado é que o PL receberá 

Bolsonaro — afirmou. 

Em Pernambuco, segundo 

presentes na reunião, o inco- 

modo ocorreu porque o mi- 

nistro do Turismo, Gilson 

Machado, tem insinuado em 

entrevistas que poderia se 
candidatar. O dirigente esta- 

dual Anderson Ferreira, pre- 
feito de Jaboatão dos Guara- 
rapes (PE), saiu do encontro 
nasededo PLdizendo que tu- 

do estava pacificado. Questi- 
onado sobre Gilson, porém, 

ironizou: 

— Para ser candidato, pri- 

meira precisa tervmno, 

Presidente do diretório do 

Pará, o deputado Cristiano 

Vale diz que a perspectivaéde 
tentar conciliar o apoio a Bol 
sonaro com uma aliança com 
o grupo de Helder Barbalho 

(MDB), atual governador que 
deve concorrer à reeleição, 

— O PL aqui absorve bem 
essa situação, viemos dialo- 

gando (com balsonaristas ) 
desde o primeiro anúncio, 

lá atrás. Somos base do go- 
verno estadual e colocamos 

isso ao Valdemar. Aparente- 

mente está tudo bem, mas 
vamos ver lã na frente —diz 
Cristiano Vale, 

IMPASSE EM SÃO PAULO 
Em São Paulo, ossetedepu- 

tados estaduais do PL estão 

comprometidos com a pré- 
candidatura do vice-gover- 

nador, Rodrigo Garcia 

(PSDB), aliado de João Do- 
ria. Eles admitem a possi- 
bilidade até de deixaro par- 

tido se a sigla resolver lan- 

car um candidato de Bolso- 
narono estado, 
Um dos parlamentares 

relata que já está “pratica- 
mente fazendo campanha” 

para o tucano pelo estado. 

Alguns deles têm até parti- 
cipado de agendas com 
Garciano interior. 

Os deputados do PL foram 

beneficiados com a libera- 
ção de R$ 20 milhões em 

emendas este ano. Por outro 
lado, a bancada do partido 
ajudou a aprovar projetos 
impopulares de interessedo 

governo estadual, como à 

reforma administrativa e o 
ajuste fiscal. 

O cenário da eleição de 

São Paulo deve ficar mais 
clarono fim de semana, já 

que a candidatura de Gar- 

cia está vinculada à saída 

de Doria do governo para 
concorrer à Presidência — 

asprévias do PSDB ocarre- 

rão domingo. Caso Doria 
perca a disputa, o PL dis- 
cute atrair Garcia para a 
legenda, hipótese vista 

com desconfiança por ali- 
ados do vice-governador, 

AS 
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Pressão por sabatina aumenta sobre Pacheco 
Líderes evangélicos cobram que presidente do Senado crave o dia 30 para que André Mendonça seja ouvido 

pela CCJ, e senadores ameaçam obstruir a pauta de votações na Casa se o compromisso for descumprido 

JULIA LIM IDNER 
puta Rel nas globo com de 
gaasiiiá 

O presidente do Senado, Ro- 

dripo Pacheco (PSD- 

MO), viu crescer sobre ele nos 
últimos dias a pressão pela da- 

tada sabatina do ex-advogado 

peral da União André Men- 
donça. indicado em julho pelo 
presidente Jair Bolsonaro ao 

Supremo Tribunal Federal 

(STF). Parlamentares e lide- 
ranças evangélicas que antes 

direcionavam críticas pela de- 

mora ao presidente da Comis- 

são de Constituição e Justiça 
(CCN, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), responsável por 
marcar a data, apora miram 

em Pacheco, Diante da tensão, 
ele tem dito internamente — 

inclusive a senadores que 

ameaçaram obstruir a pauta 
— que a sabatina não passa do 

próximo dia 30. 

A avaliação é que a indispo- 
sição d e evangélicos com Pa- 

checo pode prejudicar o seu 
anseio de disputar a Presi- 

dência da República no ano 
que vem. O presidente do 

PSD, Gilberto Kassab, um 

dos maiores entusiastas da 

pré-candidatura, tem tenta- 
do ajudar, nos bastidores, na 
busca por um entendimento. 

Na próxima semana, lide- 
res evangélicos pretendem 

ira Brasília para ouvir uma 

posição mais clara de Pa- 
checosobre a data da sabati- 

na, segundo o senador Van- 

derlan Cardoso (PSD-GO). 
—O presidente precisa di- 

zercom maisclareza que vai 
ser agora (até o dia 30), que 

não vai passar dessa data, 

Tem partido querendo en- 
iraremo bstrução Caso não 

haja essa clareza dele. Pode 

mos ter turbulência em Bra- 

síilia na próxima semana 

comavindadessepessoal — 

disse Vanderlan. 

Oficialmente, Pacheco afir- 

Ma qui espera que todas AS U- 

dicações sejam superadas na 
semana de “esforço concen- 

trado”, entre os dias M)e 3 de 

dezembro, mas ponderaquea 

decisão final cabe aos presi- 

dentes das comissões. 

APELO À ALCOLUMBRE 

Lider da bancada evangélica, 
o deputado Cezinha de Ma- 
dureira (PSD-SP) conversou 

ontém com o presidente do 

Senado e reiterou a impor- 

tância de ele definir a data da 
sabatina expressamente. Do 

contrário, avalia que a pré- 

candidatura de Pacheco à 
Presidência da República po- 

deser prejudicada: 
— Disse a ele que precisa es- 

tar pautado dia 30 com o devi- 
do relator, Também falei: "O 

senhor não precisa se preociu- 

par com o resultado, mas com 
a pauta. O pessoal quer ouvir 

que está na pauta do dia 30. Se 

vai aprovar, éoutra história. 

No encontro, Pacheco não 

secomprometeu a definir a 

LIVE 
Debêntures de 

INFRAESTRUTURA 
Pião [=Nale)ti-ipalo go Mo Sia 

data da sabatina por conta 

própria, mas indicou que vai 
conversar com Alcolumbre 

no próximo fim de semana 

para resolver a questão. 

Na quarta-feira, diversos 
senadores “encurralaram” 

Pacheco em plenário para 

que ele garantisse que a saba- 
tina de Mendonça ocorrerá 

mesmo em breve. Embora te- 

uha dito que fez um apelo so- 

bre o tema a Alcolumbre e 

que tem confiança de que o 

assunto será resolvido, ele 

respondeu que os presiden- 
tes das comissões “têm as 

suas prerrogativas, a sua 
conveniência”. 

Diversos enadores, 

então, ameaçaram entrar 
em obstrução, caso a indi- 

cação não avance na sema- 

na do esforço concentrado. 

— Não vejo razão alguma de 
paralisarmos o funcionanen- 

to pleno do Senado em fun- 
ção de algo que se antevê 

A discussão sobre a criação de uma nova 

modalidade de debênture de infraestrutura 

tem avançado no Legislativo, e recentemente 

foi aprovado pela Câmara dos Deputados 

um PL que atualiza esse modelo. Vamos reunir 

cgutoridades para debater o que o mercado 

financeiro e Investidores podem esperar com 

essas mudanças. Não perca. 

e Valor 

À espera. 

Mendonça, 

INGICROO 

em julho 

j | ao STE 

Transmissão: 

Valor Econômico 

000 

INSCRIÇÕES 
EM BREVE 

passa ser solucionado nesse 

estorço concentrado — pon- 
derou Pacheco, em resposta, 
Incomodado, ele tam- 

bém defendeu que as ativi- 

dades do Senado estão em 
andamento, ao dizer que a 

Casa teve “um dos anos 

mais produtivos” e não po- 

deser resumida a uma indi- 

cação ao Supremo. 

PGROPINA CONTRA RECURSO 

Ontem, a Procuradonia-Geral 
da República (PGR) opinou 
Contra do PeCLLtSo apresentado 

ao STF pelos senadores Ales- 
sandro Vieira (Cidadania-SE) 

e Jorge Kajuru ( Podemos- 

GO) paraobrigar Alcolumbre 

amarcar asabatina. 

Na manifestação, assinada 

pelo vice-procurador-geral da 

República, Humberto Jacques 
de Medeiros, a PGR defende a 

manutenção da decisão do mi 
nistro Ricardo Lewandowski, 

que enem bro Siad edi 

do apresentado pelos senado 

res. Jacques é o braço direito 

do procurador-geral da Repú- 
blica, Augusto Áras, cotado pa- 

rao STE caso a indicação de 

Mendonça não prospereetido 
pomeio político como o prefe- 

ndo de Alcolumbre. 

Segundo a PGR, “o respeito 

aos atos de cada poder “é um 
imperativo democrático e es- 

sencial ao funcionamento li- 

vre das instituições . Lewan- 

dowski apontara que o tema é 

matéria internado OM pressa, 

PRALO LADO OOS =D] 
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Agenda de baixo carbono da indústria 
mostra protagonismo do país 
CNI apresentou na COP-26 iniciativas que mostram o compromisso do setor com 
transição energética, economia circular, conservação florestal e redução das emissões 

Ps ss = 
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Dia da indussiria Brasileira 

nã COP-26 transmita de 

Clasgow o de Brasiha, em 

& de novembro, iniciairvas 

do solor na agenda de 

sestentabilidiado 

D eg deoutubroa1zde 

novembro, a cidade 
escocesa de Glasgow foi 

palco da 26º Conferência 

das Partes sobre Mudanças 

Climáticas (COP-26). No 

evento, todos os esforços 
foram para buscar meios 

de reduzir as emissões de 

gases de efeito estufa é 

contribuir para conter à 

aumento da temperatura 

da Terra em até 1,5ºC. Em 

gde novembro, dia dedica- 

“O BRASIL 
CONSEGUIU FAZER 
NEGOCIAÇÕES 
IMPORTANTES, 
PRINCIPALMENTE 
EM RELAÇÃO A 
FINANCIAMENTO 
PARA O CLIMA” 
JOAQUIM LEITE 

Ministro do Meio Ambiente 

do à indústria no estande 

do Brasil na COP-26, a 
Confederação Nacional 

da Indústria (CNT) ofere: 

ceu uma programação 

que mostrou um setor 

inovador, que utiliza for- 
remente fontes renová- 

veis de energia em seus 

processos produtivos e 

altamente comprometido 
com o desenvolvimento 

sustentável. 

Tanto o público da Es- 
cócia quanto o do Brasil 

conheceram cases de 

ações concretas da indús- 

tria brasileira para prio- 
rizar a sustentabilidade, 
bascadas em quatro pila- 

res da agenda de baixo 

carbono: transição ener- 

gética, economia circu- 

lar, conservação florestal 

e mercado de carbono. 

A abertura oficial do Dia 
da Indústria contou com 

a participação do presi- 

dente da Confederação 
Nacional da Indústria 

(CNH), Robson Braga de 

Andrade; do presidente dó 

senado, Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG':do ministrode 

Meio Ambiente, Joaquim 
Leite, e do vice-presidente 

daCâmara, Marcelo Ramos 

(PL-AM), além de espe- 
cialistas e representantes 

do setor. 

LIDERANÇA 

No discurso de abertura, 

o presidente da CNI lem- 

brou que o Brasil tem con- 
dições de liderar no mundo 

a transição para seconomia 

de baixo carbono, por sua 

vocação natural, com 859 

da matriz elétrica brasi- 

leira limpa, amaior reserva 

de água doce do planeta, 

20% da biodiversidade do 
mundo e 60% do território 

coberto por florestas. 

— Esperamos que as 
negociações em Glasgow 

tenham resultados efeti- 

vos e alcancem um acordo 

abrangente sobre as inicia- 

tivas necessárias pára a 

superação das mudanças 
climáticas, Com otrabalho 

conjunto de empresários, 

governos e sociedade, estou 
certo de que poderemos 

alcançar a neutralidade de 

carbono em 20450, cons- 

truindo um mundo mais 

sustentável e com justiça 

social — afirmou o presi- 

denteda CNI. 

Para o presidente do 

Senado, Rodrigo Pacheco, 

a tecnologia, à pesquisa € 

a ciência são capazes de 
fornecer ferramentas para 

uma experiência bem -suce- 

dida no combate ao desma- 

tamento ilegal no Brasil 
— E importante con- 

textualizar esta questão 

do financiamento global, 
dos US$ 100 hilhões. Não 

é altruísmo, é uma lógica 

Esses países desenvolvi- 

dos se industrializaram há 

mais tempo, mas cmalgum 
momento cuidaram dos 

seus interésses comerciais 

de forma legitima. Apora, 

chegamos do consenso da 
necessidade do desenvol- 

vimento sustentável, todos 

os países têm responsabili- 

dades sobre cada lugar do 
mundo onde há florestas 

nativas — observou o presi- 

dente do Senado. 
De acordo com o minis- 

tró do Meio Ambiente, Joa- 

quim Leite, na primeira 

semana da COP-26,0 Bra- 

sil conseguiu fazer ne- 

gociações importantes, 

principalmente em rela- 

ção a financiamento para 

oclima,e revelou ainda que 

o governo lederal desenhou 

as bases do programa de 
crescimento verde 

— Chegamos ao texto 

possivel do PL 528, com a 

ajuda da CNI, que regula 

o mercado de carbono no 
Brasil, Conseguimos a 

Clareza da separação do 

mercado regulado e do 

mercado livre para que à 
gente não puna quem se 

adiantou para neutralizar 

as suas emissões. Tenho à 

convicção de que o meca- 

nismo de cap and trade é O 

mais adequado, pois afasta 

qualquer possibilidade de 
raxação e estabelece que 
quem emitir mais tem que 

comprar créditos, e quem 

emite menos pode vender. 
Precisamos scr capazes do 

monetigar os nossos ativos 

florestais — disse O vice- 

-presidente da Câmara, 
Marcelo Ramos 

Biotecnologia dá suporte a negócios sustentáveis 
Palestra no evento climático aborda contribuição dos institutos SENAI para a inovação no setor industrial 

Ã indústria brasileira 
marcou presença 

na CLOP-26 apresentando 

muito mais do que a exube- 

rância natural de um pais 
que reúne todas às condi- 

ções para ser referência em 

matriz energética limpa. Ao 

longo dos 13 dias de evento, 

o público conheceu cases 
que comprovam o compro- 

metimento do setor com à 
sustentabilidade, devido 

à inovação É ao pionei- 

rismo das empresas. Na 

palestra proferida no Dia 
da Indústria Brasileira, 

o superintendente de 

Tecnologia é Inovação do 

Senai, Jefferson Gomes, 

explicou que essaexpertise 

é resultado da base sólida 

do segmento industrial do 

pais aliadaao investimento 
na inovação. 

Jefferson Gomes falou 
sobre o papel dos institutos 

na agenda de sustentabili- 

dade, com uma apresenta- 
ção que contou um pouco 
a história da instituição, 

do mesmo tempo que 
mostrou algumas das 

iniciativas mais avançadas 

para a sustentabilidade, 

como a Missão Estratégica 

Hidrogénio Verde. O 
programa tem o objetivo 

de impulsionar soluções em 
energia limpa, com foco em 

produção, armazenamento, 
distribuição cnovas fontes, 

além de atuar em outras 

áreas que fazem parte da 

cadeia de hidrogênio verde, 
como mobilidade, indús- 

trias c agricultura. 
O superintendente desta- 

cou, ainda, que à institui- 
ção dispõe de tecnologia e 

laboratórios capacitados 
na área de biotecnologia 

para dar suporte à indús- 

tria na área de negócios 

sustentáveis. 
-—VAmOs investir em um 

sistema de bioeconomia 

no Cerrado brasileiro, para 
desenvolvimento de novas 
tecnologias. Nossoobjetivo 

é ter hubs de inovação, liga- 

dos aos institutos, para que 
possam receber pesquisa- 

dores do mundo inteiro que 

queiram fazer essa troca de 
experiências. Esses são os 
nossos dois maiores objeti- 

vos:a chamada de inovação 

em aberto para fomento 

do hidrogênio verde e a 
construção de Distritos 

Internacionais de Inovação 

para a Biodiversidade — 

afirma o superintendente 
de Inovação do Senai. 

á quo 

Jefferson Games | É 
expíica que a indústria | 

peonstruio uma 
base sólida para a 
muntentabilidade 
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“Combate à mudança climática 
é caminho sem volta” 
Em entrevista à Agência de Notícias da Indústria sobre a COP-26, Robson Braga de Andrade 
diz que resultado da conferência trouxe avanços e desafios para agenda de sustentabilidade 

O presidente da Con: 

federação Nacional 

da Indústria (CNT), Robson 

Braga de Andrade, esteve 

em Glasgow, na Escócia, na 

segunda semana de nego- 

ciações na 26º Conferência 
das Partes sobre Mudanças 

Climáricas (COP-26). 

Em sua avaliação dos 

resultados, o “Pacto Cli- 

márico de Glasgow” 

compromissos adicionais 

assumidos pelos paises na 
COP-26, que se encerrou 

em 13 de novembro foram 

positivos. Entre os avanços 

estão recente acordo bila- 

teral entre Estados Unidos 

é China, os maiores emis- 

sores de gases de efeito 
estufa do mundo, para 
reforçar ações de redução 

de emissões, o compro- 

misso de reduzir em 30% 

as emissões de metano; é 

o compromisso brasileiro 

de zerar o desmatamento 

ilegal até 2028. 
Outro ponto relevante, na 

visão do lider industrial, foi 
a finalização do artigo &º do 

Acordo, cujo impacto para 

o Brasil e, em especial para 
aindústria, dependerá dos 

caminhos que o governo 

brasileiro adotará 
— Essa Conferência do 

Clima trouxe avanços signi- 

ficativos para a agenda da 
sustentabilidade. O foco 

dos países agora está em 

implementar de forma 
efetiva e estratégica Os 
compromissos assumi- 

dos em Glasgow”, avalia o 

presidente da CNI, Robson 
Braga de Andrade, “Para 

dar a agilidade necessária, 

a definição de fontes de 

financiamento, sobretudo 

para p TOjetos em pais CE em 

desenvolvimento, é funda- 

mental — afirma Robson 

de Andrade à Agência de 
Notícias da Indústria. 

Nessa entrevista, o presi- 

dente da CN] destaca, 

ainda, que briga por estan- 
car a mudança é um cami- 

nho sem volta. Confira à 

entrevista completa. 

O tis 

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS 
DA INDÚSTRIA - Como o 

senhor avalia o resultado 
das negociações durante 

a COP-z6? 

ROBSON BRAGA DE ANDRADE 
Apesar de todos os desafios 

para se chegar a umacoórdo, 
o resultado da COP-26, de 
forma geral, foi positivo, 

principalmente por conse- 

guirmos fechar O tão espe- 

rado artigo 6º do Acordo de 
Paris, cujo impacto para o 

Brasil e, em especial para 
a indústria, dependerá dos 

caminhos que o governo 
brasileiro adotará 

O "Pacto Climático de 

Glasgow" e os compro- 

missos adicionais assu- 
midos pelos países foram 

importantes avanços nessa 
agenda. Entre os avanços 

sidente da CNI 

apresentou as nlelativas 
da Indústria brasieira E 
na agenda de transição (> 
para uma economia de É R 
oii Carthoro po 

“O SETOR INDUSTRIAL 
VÊ A AGENDA DO 
CLIMA COMO 
UMA GRANDE 
OPORTUNIDADE 
PARA O BRASIL” 

estã o recente acordo bila- 

teral entre Estados Unidos 
eChina, os maiores emisso- 

resde gases de eleito estufa 

do mundo, pará reforçar 
ações de redução de emis- 

sões, O compromisso de 

reduzir em jo%%as emissões 

de metano e ocompromisso 

brasileiro de zerar o desma- 

tamento ilegal até 2028. 

Sem sombra de dúvidas, 
essa Conferência do Clima 

trouxe avanços significati- 

vos para aagenda da susteén- 

tabilidade. O foco dos países 
agora está em implementar 

de forma efetiva e estrate- 

ricá os compromissos assu- 

midos em Glasgow é, para 
dar a agilidade necessária, 

a definição de fontes de 

financiamento, sobretudo 

para projetos em países 

em desenvolvimento, é 

fundamental 

Ainda temos muito à 

avançar nos próximos anos, 

mas está claro para todos 

que o combate à mudança 

climática é um caminho 

sem volta, não há esco- 

Ilha. Acredito que o empe- 

nho dos países em prol da 
sustentabilidade será cada 

vez mais intenso, A agenda 
climática é urgente e já 

podemos sentir os efeitos 
da mudança do clima em 

nossas vidas e também nos 

negócios. Eventos Extre- 

mos como escassez hídrica 

e inundações são cada vez 

mais intensos e frequentes, 
inclusive no Brasil. 

ANI - Alguns segmentos 

da sociedade criticam 

o fato de se pedir 
recursos para a agenda 

ambiental. O que o 
senhor pensa sobre isso? 

ANDRADE - E preciso ter re- 

cursos para viabilizar 

projetos, em especial de 

redução de desmatamento, 
em países em desenvolvi- 

mento. Eles são fundamen- 

tais para que essa agenda 

seja, de fato, sustentável e 

reduza as desigualdades 

entre os países. Inclusive, 

está estabelecido no Acordo 
de Paris O princípio de 

responsabilidades comuns, 

porém diferenciadas, que 
determina que os esfor- 
ços para à redução devem 

envolver todos às países, 

mas de forma que os países 

desenvolvidos ofereçam 

uma contrapartida finan- 

ceira para que países em 

desenvolvimento consigam 

atender seus compromissos 

de redução das emissões. 

Precisamos fazer valer o 

que está no papel. 

ANI- Como avalia o 

aumento das metas de 
redução das emissões 

do Brasil anunciadas na 

COP-26* 

ANDRADE - E positivo. Se 
o Brasil tem condições de 

aumentar seus esforços 

para reduzir as emissões, 

precisa fazé-lo e negociar 
para que os demais países 

também façam, sobretudo 
os mais desenvolvidos. 

ANI-O setor industrial 

brasileiro está de fato 

comprometido com a 

agenda climática? 

ANDRADE « Com certeza. 

O setor industrial vê à 

agenda do clima como uma 

grande oportunidade pa- 
rã o Brasil. Por isso, à in- 

dústria brasileira esteve 

presente na COP-26 para 

mostrar que tem feito o 
dever de casa na agenda 

de sustentabilidade é para 

atrair investimentos. O 

“ESSA CONFERÊNCIA 
DO CLIMA 
TROUXE AVANÇOS 
SIGNIFICATIVOS 
PARA À AGENDA DE 
SUSTENTABILIDADE” 

pais é um dos lideres 

mundiais em aspectos 
cruciais da sustentabili- 

dade, como elevada parti- 

cipação de renováveis na 
matriz energética (48%). 

com forte presença dos 

biocombustíveis e grande 

potencial no setor de 
hidrogênio verde, e enorme 

potencial no uso sustentá- 
vel de suas forestas, 

Reduzir emissões e zerar 
o balanço de carbono tem 

se tornado prioridade de 

vários setores. Muitas 
empresas brasileiras já se 
comprometeram a zerar 
suas enussões liquidas até 

2050. O desafio é grande, 
mas estamos todos imbu: 

idos desse espírito de coo- 

peração é trabalho em prol 

da sustentabilidade e redu- 
ção das emissões de gases 

de efeito estufa. 

ANI- Como o setor 

industrial tem atuado 

para a conservação 

ambiental? 

UPAR AÇÃO Cad 

ANDRADE - Há muito tempo, 

a indústria brasileira assu- 

miuaresponsabilidade com 
a agenda ambiental c tem 

trabalhado para se tornar 

referência no uso eficiente 

dos recursos naturais e 

aproveitamento das opor- 

tunidades associadas à 

economia de baixo carbono, 

A sustentabilidade está no 

nosso DNA, tanto na husca 

eficiênciagquanto na econo- 

mia de recursos para ser 
mais competitiva e atender 

às exigências do mercado 

internacional. O mundo 

cobra do Brasil responsabi- 
lidade ambiental, e o setor 

privado tem interesse em 

se manter alinhado com os 

acordos internacionais 

ANI - À agenda econômica 

não seria conflitante 

com os interesses da 

conservação ambiental? 

ANDRADE - Não é possível 

mais olharmosasustentabili- 

dade de forma fragmentada, 
COMO SE economia, SOC 

dade e meio ambiente tives- 

sem interesses divergentes. 

Precisamos ver que esses três 

aspectos se complementam 
e convergem, Umalimenta à 

outro. Por exemplo, DOI in- 

vestimentos em negócios 

sustentáveis e em agendas 
como a da bioeconomia, é 

possível aumentar o valor da 

Horesta em pé, porexemplo, 

e fazer com que a própria 
sociedade conserve à meio 

ambiente ao ver efetiva- 

mente que à conservação 

ambiental gera riquezas é 
emprego e renda para suas 

comunidades. 

ANI- O que é preciso 
pará o país avançar 

mais na agenda de 

sustentabilidade e, de 
fato, converter o seu 

potencial em riquezas 

para sua população? 

ANDRADE - À pauta ambicn- 

tal deve compor uma estra- 

tégia de Estado, que vá 
além de planos de governo 

ce que esteja integrada à 

uma proposta de desen- 
volvimento socioeconó- 

mico do país, Sem isso, 

haverá apenas voos de gali- 

nha é as empresas, sobre- 
tudo as de menor porte, 
terão sua competitividade 

comprometida. Em guia 

que traz os principais finan- 

ciadores para projetos que 

contribuem para à redução 

dos efeitos da mudança 

do clima, a CNT informa 
que nos últimos anos a 

América Latina e Caribe 

ficaram com 4,5% desses 

recursos — sendo o Brasil 
com parcela ainda menor 

- Enquanto à Ásia recebeu 

38%. Precisamos urgéênte- 
mente de uma estratégia 
de longo prazo, inclusive 

para atrair mais recursos 

desses fundos. 

CONTEUDO PATROCINADO PRODUZIDO POR GLAB GLOBO COM 
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Após criticar projeto 
antiterror, delegado 
da PF é exonerado 
Em audiência na Câmara, Josê Fernando Chuy fez reparos 
ao texto do líder do PSL, Major Vitor Hugo, aliado de Bolsonaro 

JOHANNS ELLER 

posses lho E ertongiots coer br 

| delegado da Polícia Fede- 

O ral que chefiava a Coorde- 
nação de Enfrentamento ao 
Terrorismo do Departamento 

de Inteligência Policial da cor- 

poração toi exonerado do car- 
go um mês após tecer críticas à 

um projeto de lei sobre antiter- 
ronsmo de autoria do lider do 

PSL na Câmara, Major Vitor 
Hugo (CO), aliado do presi- 
dente Jair Bolsonaro. O episó- 

dio, que ocorreu no fim de se- 
tembro, aponta para mais uma 
interferência na FF durante à 

pestão do atual diretor-peral, 

Paulo Maiurino. 
Ao participar de uma audi- 

ência na Câmara, no fim de 

agosto, o delegado José Fer- 
nando Moraes Chuy, então 

chefe da divisão antiterroris- 

mo da PE, disse que o projeto 
de Vitor Hugo contém “tipi- 
ficações muito abertas, elás- 

ticas ou amplas”, que poderi- 

am levar à responsabilização 
de movimentos e entidades 
que não necessariamente 

praticamo terrorismo. 
Essa é o principal temor das 

Nações Unidas e da Associa- 

LIVE es. 

A CONTRIBUIÇÃO DO AÇO 
NA INDUSTRIALIZAÇÃO 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

ção Nacional de Procuradores 

da República (ANPR). que 
acham queoprojetoseprestaá 
criminalização de movimen- 

tas sociais e à concentração de 
poderes na figura do presiden- 
te da República. 

Segundo lontes ouvidas 

ada bio da colunista Malu 
Gaspar, do GLOBO, cerca de 

uma semana depois da audi- 

ência, no início de setembro, 

Chuy foi comunicado de sua 
exoneração por “ardem su- 

perior”. Aoficialização de sua 
saída se deu no Diário Oficial 
mais de 20 dias depois. 
Chuy, que é delegado da PF 

desde 2006, foi nomeado para 

achefia da divisão antiterroris- 
mo pelo atual diretor da cor- 

poração em abril de 2021 e ti- 

nha cargo de confiança. Ago- 
ra conduz inquéritos na Supe- 

rintendência da FF no Distrito 

Federal, sem função de chefia. 

Afastamentos de delega- 
dos que contrariam interes: 

ses do governo têm sido co- 

muns na gestão Bolsonaro. O 
último exemplo ocorreu no 
Ministério da Justiça, com a 

exoneração da delegada que 
chefiava o Departamento 
Recuperação Ativos (DRCI). 

tw 

OUTROS CASOS QUE 
LEVARAM A BAIXAS 

Extradição de blogueiro 
Adelegada Silvia Amélia de Qlivei- 

rafol exonerada após dar anda- 

mento ao processo de extradição 

do blogueiro bolsonarista Allan 
dos Santos, determinado pelo 

ministro Alexandre de Moraes, do 

STF. Amigo dos tilhos do presiden- 
te Jair Bolsonaro, o secretário 

Nacional de Justiça, Vicente San 

ni tentou protelar o processo 

Acusação contra Salles 

O delegado Alexandre Saraiva foi 
exonerado da Superintendência 
da PF no Amazonas após enviar 

ao STF umpedido de investigação 
contra centão ministro do Meio 

Ambiente, Ricardo Salles. 

Inquérito contra Jair Renan 
Hugo de Barros Correia foi substitu- 

dona chefia da Superintendência 

daPolícia Federal no DF. onde está 
inquérito contra Jair Renan, filho 

der Bolsonara e investigação sabre 

take news, queatinge o presidente. 

2º Edição Sesta-tuira 1911.2021 | O GLOBO 

Silvia Almeida foi demitida 

depois de encaminhar auto- 

maticamente paras Estados 
Unidos a ordem de extradi- 

ção do blogueiro bolsonaris- 

ta Allan dos Santos, emitida 

pelo ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribu- 

nal Federal (STF). 
Outro caso rumoaroso foto 

do ex-superintendente do 
Amazonas Alexandre Sarai- 

va, exonerado do cargo de- 

pois de E presentar Luma ro 

ticia-crime no STE contra o 

então ministro do Meio 

Ambiente, Ricardo Salles. 
Consultada pelo GLOBO, a 

assessoria da Policia Federal 

atirmou por meto de nota que 

a destituição de Chuy ocorreu 
por razões “meramente técni- 

cas”, mas não explicou que ra- 

HÕES SÃO ESSAS. 

A PF também declarou que 
acritica do delegado na audi- 

ência pública “reflete a posi- 

ção oficial do órgão e está de 
acordo com a nota técnica 

A produtividade na construção civil é um dos temas mais relevantes 
para as empresas do setor no Brasil. Há um grande interesse em 
desenvolver e conhecer estratégias que permitam reduzir o ciclo dos 

empreendimentos imobiliários por meio da industrialização dos 
processos construtivos. 

Nesta live, vamos debater os desafios do setor, o papel do aço na 

industrialização, seus benefícios para a construção civil, Os ganhos para 
o meio ambiente e sua importância para o país. 

Estilo. À gestão do atua: diretor-geral da Policia Federal, Paulo Masgrino. tem sido marcada por interlérências 

emitida pela Polícia Federal 

sobre o PL 1595/2019º 

ho se posicionar contra o 
projeto na Câmara, Chuy, no 

entanto, foi além do que esta- 

va escrito na nota técnica ao 

afirmar que o projeto de lei 
precisava ser“amadurecidoe 

melhor trabalhado”. 

Representante da Associ- 
ação de Delegados de Poli- 
cia do Brasil (Adepol), Ro- 

dolto Laterza disse ver “séri- 

as problemas” no texto do 
projeto, que pre ve também 

a repressão de atos não tipi- 

ficados como terrorismo. 

INVESTIGAÇÃO SUSPENSA 
Apesar das críticas, o texto de 

Vitor Hugo foi pç em 
Comissão especi [E aguarda a 

deliberação do plenário. 

Procurado, Chuy disse 
que não se pronunciaria por 
questões de foro intimo. 
O ministro Alexandre de 

Moraes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), determinou o 

PALESTRANTES MEDIAÇÃO 
E 

Mauro de Mello Franco 

Head de Markeling da 

Gerdau Aços Brasil 

Siegbert Zanettini 
Diretor-Presidente da 

Zanetlini Arquitetura 

Petria Chaves 
Repórter e Apresentadora 

da Rádio CBN 

Gustavo de Matos Paiva 
Superiniendente do Centro 

de Serviços Compartilhados - 
Rede Mater Dei de Saúde 

Patrocínio 

co GERDAU 
O futuro se molda 

Realização 
Transmissão 

alor 900 

trancamento da investigação 

sobre o delegado da PF Felipe 

Leal que tramitavana Procura- 
doria da República no Distrito 
Federal. Leal começou a apu- 

rar asuposta tentativa de inter- 
terência de Bolsonaro na cor- 
poraçãoem julho, por designa- 

cao dopróprio Moares, ras foi 

atastado do caso após determi- 
nar diligências que investigari- 
am atos de Malurino, como a 

exoneração de Saraiva, € que, 

portanto, estariam fora do es- 
copo inicial daapuração. 

A Procuradoria apurava se 

Leal cometera crime de abuso 
de autoridade. Moraes, po 

têm, determinou a suspensão 

da apuração “tanto em relação 

a eventual ato de improbidade 
administrativa, quanto em re- 

lação a crime de abuso de auto- 

ridade”, sob o argumento de 
que não houve dolo. 

Leal chefiava o núcleo de in- 

vestigações contra políticos 

com faro privilegiado, e foi re- 
tirado do cargo por Maiurina. 

Garanta 
sua inscrição! 
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Flávio quer anular provas que restam da 'rachadinha' 
Estimulada pela decisão do STJ de desconsiderar deliberações da primeira instância, defesa do filho do 
presidente Bolsonaro avança sobre relatório do Coaf que deu origem à investigação do Ministério Público 

CHICO TANTO 
pearl aa toe Dar 

am a decisão do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) 

de anular as deliberações to- 
madas pelo juízo de primeiro 
grau no caso das “rachadi- 

nhas” envolvendo o então de- 

putado estadual Flávio Bolso- 

naro, os advogados do filho 
mais velho do presidente Jair 

Bolsonaro pretendem agora 

invalidar toda a investigação. 
Um dos objetivos é demons- 

trar que o Relatório ce Inteli- 

gência Financeira (RIF) foi 

produzido em desacordo com 

alei —a peça do Conselho de 

Controle de Atividades Finan- 

ceiras (Coal ) éumadas poucas 
que seguem de pé nocaso, 

Outra alternativa, ainda em 

estudo, é a alegação de que, an- 
tes de abrir o inquérito, o Mi 

nistério Público do Rio (MP- 
RJjteriade pedir a autorização 

ou ao menos a fiscalização de 
um desembargador do Orgão 

Especial do Tribunal de Justiça 

do Rio (TI-RJ). A tese, detendi- 
da por advogados que já atua- 

ram no caso, cresceu depois 
queadecisão recente do ST) fi 

xou a competência para 0 in- 
quérito no Orgão Especial 

Por quatro votos a um, mó dia 

9. 05 ministros da Quinta Tur- 

ma do ST] entenderam que 
Flávio Itabaiana, juiz titular da 
27º Vara Criminal da Capital, 

não era competente para jul- 
gar o caso. Isso porque Flávio 

manteve foro privilegiado di- 

ante do chamado “mandato 

cruzado” — ao deixar o cargo 
de deputado estadual, ele assu- 

miu a cadeira no Senado. Na 

ocasião, o ministro João Otá- 

vio de Noronha alegou que “se 
(Habaiana) era absolutamente 
incompetente para o deferi- 

mento das medidas cautelares 
investigativas, não há como 

sustentar a viabilidade dessas 

medidas, já que são manifesta- 
mente nulas . 
O acórdão sobreadecisão foi 

publicado na quarta-feira. O 

ME-R] definirá os próximos 
passos cora base no tamanho 
da nulidade. Decisões coma 

quebra de sigilos telefônico e 

fiscal, importantes para fun- 
damentar as irmputações de 

peculato, lavagem e organiza- 

ção criminosa, serão refeitas. 

MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA 

A investigação do MP-R] co- 
meçou em julho de 2018, de- 
pois que um RIF produzido 

pelo Coal identificou a movi- 

mentação atípica de R$ 1.2 
milhão na conta de Fabricio 

Queiroz, assessor de Flávio. O 
documento revelou que oito 

assessores faziam repasses a 
Queiroz. Para Juliana Rierren- 

bach, da defesa de Flávia, teria 

havido violação de dados fis- 
caisdocliente sema devida au- 
torização judicial: 
— Em tese, o Coal deve co- 

municar à Receita Federal, pa- 
ra venificar ilegalidade em mo- 

21 de novembro, 
às 18h45 

. Redação 
- Linguagens 

== - “Ciências Humanas 

Confira o gabarito extraoficial em nosso site após a prova 
Transmissão: 

em O. 
AZ 

re Po - — 

1 o) Er y 

ESA ADEGA 5 OLA SE PA DC DO LIDE 

Flávio Bolsonaro. Apuração teve origem em redatário que apontou meonmestáção de R$ Le milhão em conta de assessor 

vimentação atípica. Mas, no 

caso do meuchente, tado indi- 

ca que foi o inverso, 

Corre no Ministério Público 
Federal (MPF) um inquérito 
civil como objetivo de investi- 
zar suposta violação do sigilo 
ncional de dados de Flávio. 
O MP-R] ea Receita recebe- 

ram com cautela as possiveis 
manobras jurídicas do caso. 
Procurados, não se promuncia- 

ram. No entanto, fontes que 

atuaram no inquérito assegu- 

ram que a investigação ainda 

pode ser salva, jáqueo MP-RJ, 
após v eleição de Flávio a sena- 

den, “apenas seguiu a jurispru- 

dência do STF (AP 937) e en- 

caminhou o feito para o juízo 
de primeiro grau”. À decisão 

do STE considerou que a prer- 

rogativa de toro se limita aos 
crimes cometidos no exercicio 

do cargo e em razão dele. Já a 

Receita, também par audito- 

res que atuaram no casa, arpu 

menta que não passa dados ao 
Coal, mas o liiverso, O que 

ocorre espontaneamente cu à 

pedicdo-de algum órgão, segun- 
do a legislação, Essa troca de 
informações se dá pelo SEHC, 

sistema própria para troca de 
dados entre o Coal e autonda- 
des de outros órgãos. 

Com professores da Plataforma AZ 

28 de novembro, 
às 18h45 

- Matemática 

Juiza encerra inquérito 
contra filhos de Lula 

originado na Lava-Jato 

> AjuzaMaia  registradasem 

isabeldoPrado  SãoPaulo 

daSº Vara teriam trocado 

CriminalFederal repasses “sem 

de São Paulo, causa" segun- 

determinou à do relatório 

arquivamento fiscal apresen 

deuminquério tado pela Recei- 
queimestigava  taFederal 

três filhos do 

ex-presidente > O pedido de 

Lulaporsuspei-  imestigação 

tadesonegação começou coma 

fiscal Amagis- 2a fnse da 

tradaseguluna  Lava-lato, 

última terça- determinada 

feira pedido pelo então juiz 

feitopelo hrs  SerploMoro, À 

têrio Público açãomimu em 

Federal, que supostas irregu- 

entendeu que laridades no 

faltam provas sito de Alibaae 

para dar conti: no tripiex do 

nuidade ao Guarujá À 

processo defesa de Lila 

apreserínuo 

> O casotol argumento de 

repassadopara  queoSTF cons 

a Justiça pauhs-  derou Moro 

taporenvolver  parciainos 

suspetas de D'OCÊSSOS Que 

queempresas  envoldamo 
de Fábio Luis, petista. Sendo 
MarcosCláudio  assmasprvas 

e Sandro Luis dever iam ses 

Lula da Silva, anuladas 

- Ciências da Natureza 

Realização: 

4 ocioso exTRA 
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LAI: sigilo em pareceres sobre 
vetos de Bolsonaro é revogado 
Decisão da Justiça Federal suspende orientação da AGU para manter em segredo 

decisões que orientam o chefe do Executivo sobre projetos aprovados no Congresso 

ADRIANA MENDES FRANCISCO LEAL] 

E INGRID RIBEIRO 

palie shiralobo cam br 
messi 

Justiça federal de São Paulo sus- 
pendeu trecho da portaria da Ad- 

vocacia-Geral da União (AGU) que vi- 
nha sendo usada pelo govemo Bolso- 

naro para manter em sigilo pareceres 
jurídicos que orientam o presidente 
da República em vetos aprojetos apro- 

vados no Congresso. À ação fol pro- 
pasta pela Transparência Brasil em 
parceriacom a Rede Liberdade. 
A portaria da AGU serviu como 

embasamento para à Controladoria- 
Geral da União (CGU tornar, noano 
passado, mais restrito o acesso a do- 

cumentos solicitados por meio da Lei 
de Acesso à Informação (LAI), que 
completou 10 anos de sanção ontem. 
Para a gerente da Transparência Bra- 

sil, Marina Atoji, a decisão reforça a 

importância da LAI: 
— E, ao mesmo tempo, um grande 

presente de aniversário (por retorçar 
a validade da LAI) e um lembrete de 
que o acesso à informação precisa de 

guarda permanente, Ter de recorrer 
ao Judiciário para que órgãos públi- 

cos cumpram o dever minimo de 
transparência sobre seus atos não de- 
veria ser necessário, especialmente 

quando temos aa LAI já há dez anos e 
a Constituição Federal hã 33 anos. 
Segundo a decisão, a portaria “É uma 

violação de um princípio tundamen- 
tal, criando, portanto, restrições a nor- 
mas constitucionais” A decisão da Jus- 

Ja 

Restrições. O presidente Jair Bolsonaro, que tentou limitar as informações regquistadas via LAI 

tiça destaca que o artigo 5º da Consti- 
tuição prevê que “tados têm direito a 

receber dos órgãos públicos informa- 

ões de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei”. A 17º Vara 

Civel Federal de São Paulo cita tam- 

bém que cabe à administração pública 
dar transparência e, com essa finalida- 
de foi editada a LAI “considerada um 

marco da democracia brasileira”. 
Esse casonão foioprimeiroem que o 

atual governo restringiu o acesso a in- 
lormações via LAI. Em 2019, um de- 

creto do presidente em exercício Ha- 
milton Mourão ampliowo contingente 

ESPORTE 

FIALPUL 
= 

PVOZES DOJRUTURO É 

de servidores com poder para classifi- 
car documentos como sigilosos. O de- 
creto foi revogado pelo Congresso. Em 

2020, em meio à pandemia de Covid, 
uma medida provisória desobrigava 05 
órgãos a responderem à pedidos de in- 
tormação. O ato toi suspenso por deci- 
são do Supremo Tribunal Federal, 
Também ontem, a CGU divulgou 

que o governo teve dificuldade para 

cumprir compromissos de maior 
transparência na área de monitora- 
mento sobre mudanças climáticas. O 
relatório do 4º Plano de Ação do Brasil 
informa que somente 61,8% do quees- 
tava previsto para o tema foi alcançado. 

2º Edição Sesta-feira 1911.2021] O GLOBO 

Senado aprova projeto 
que tipifica injúria 
racial como racismo 
Proposta eleva pena prevista para o crime e agora 

segue para a análise da Câmara dos Deputados 

INGRID RIBEIRO 
despriet rifandera po Entra esginioa cera bar 
E 

O Senado aprovou on- 

“PF tem por unanimidade 

um projeto de lei que clas- 
sifica injúria racial coma 

crime de racismo, elevan- 

do a punição. À proposta, 
que teve o endosso de 63 
parlamentares, agora se- 

gue para análise da Câma- 

rados Deputados. 
O texto acrescenta na Lei 

de Crimes Racials um arti- 

go que diz que quem “inju- 
riar alguém, ofendendo- 
lhe adignidade ou o deco- 

ro emrtazão de raça, cor, et- 
niaou procedência nacio- 
nal” será punido com doisa 
cinco anos de prisão e pa- 

gamento de multa. 

O crime de injúria racial é 
previsto no Código Penal, 

que estabelece punição de 

um a trés anos de reclusão e 
multa para quem ofende a 
dignidade de outra pessoa 

utilizando elementos refe- 

rentes à Taça, COT, etnia, reli- 

gião, entre outros. 
O projeto, caso seja sandi- 

onado, vai fazer com que a 
lei fique alinhada a uma de- 
cisão do Supremo Tribunal 

Federal (STF) que, em outu- 
bro, tornou imprescritível a 
injúria racial e estabeleceu 

que a prática pode ser equi- 

parada ao racismo, 
Relator dao projeto, a sena- 

dor Romário (PL-RJ) destacou 
a importância da aprovação: 

— Ainda testemunhamos, 
infelizmente, manifestações 
racistas em nossos estádios, 

em nossas ruas, espaços pú- 
blicos e privados, mas deixa- 
remos hoj e aquia lição para 

todos do que devemos set: 

cada vez mais intolerantes 

coma intolerância, 

“OFENSA À DIGNIDADE” 
A proposta é de autoria do 
senador Paulo Paim (PT), 
Na sessão, o parlamentar 
lembrouoquedisse a minis- 
tra Carmén Lúcia no julga- 
mento do STF. 

— Esávou ficar na votação 

do Supremo, no que disse a 
ministra Carmén Lúcia: * Es- 

se crime não é apenas contra 

a vitima, mas é uma ofensa 
contra a dignidade do ser hu- 

mano”. E complemento, de- 

pois, dizendo que as corren- 

tes que prendiam e aperta- 
vamos pulsos e os pés do po- 

vo negro, com essa mudança 

eoseu relatório, Romário, es- 
tão sendo rompidas. Que as 
gargalheiras que eram colo- 

cadas na garganta do povo 

negro também sejam rompi- 
das — comentou Paim. 

O mundo mudou. 

Os negócios 
também. 

malccialo Mon (Fil igogo = Mago oil [ja Fio [=7 

do agro, do trabalho e do 

empreendedorismo. Garanta já 
seu exemplar e faça parte das 
comunidades mais conectadas 

com o novo mundo digital. 
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Idosa foi mordida em Ubatuba 
names Cosepundostaqueemmenos de 15 cias; clidadendo tinha cases similares há 32 anos 

Mortes em série. Vítimas da Cov d-19 no Cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus, capta! foi a quinta como maior número de mortes. segundo ievantamento de reg:stros civis do IBGE 

O ANO DO LUTO 
Nunca se morreu tanto no Brasil 

como em 2020, segundo o IBGE 
BRUNO ALFANO E NATÁLIA BOSCO 
Erssiidogidto com a 
LOTE 

Nus: se morreu Lanto mo 

Brasil quanto em 2020, 
E D que mostrou o Registro 

Civil deste ano, divulgado 
ontem pelo IBGE. 
O levantamento contabi- 

lizou 1.513.575 mortes no 

ano passado. Considerando 

apenas registros com os da- 
dos de sexo e idade, foram 

195.965 a mais em relação à 

2019. De acordo com o IB- 

GE, é o maior contingente 
de mortes da história recen- 

te do pais. O excedente cor- 

responde a um aumento de 
14,9%, E a maior alta, tanto 
em número absoluto quan- 

to em percentuais, desde 
1984, quando começou a sé- 
rie histórica das estatísticas 

do Registro Civildo IBGE. 
— Para quem ainda tinha 

alguma dúvida da pande- 
Mliá, Us DUMEroS prova E é 

choque de mortalidade que 
o Brasilenfrentoueas várias 
rupturas na malha social 

que acarreta — Márcia Cas- 
tro, demógrafa da Universi- 
dade Harvard. 
O número de mortes à 

mais que o registrado em 

2019 é similar ao total de 

óbitos por causa da Co- 
vid-19 contabilizado pelo 
Consórcio de Veiculos de 

Imprensa, do qual O GLO- 
BO faz parte. À iniciativa re- 
gistrou 195.441 mortes pela 

doença em 2620, segundo 
balanço de 1º de janeiro de 
2021, Como são levanta- 
mentos com fontes e meto- 

dologias diferentes, porém, 

não é possível estabelecer 
uma relação direta entre os 
números. 

Segundo o IBGE a parcela 
de mortes que elevou o re- 
gistro em relação a 2019 po- 

de ser atribuida a “causas 

naturais”. Essa categoria, in- 
formou o instituto, incluiu 

as decorrentes da Covid-19. 

Outro fator relevante é que 
a maior parte dos registros 
foi dos que tinham 60 anos 

ou mais, que concentraram 
75.8%da variação no ano. 
Até ontem, o Brasil registra- 

va 612.177 mortes desde o ini- 

cio da pandemia, e a grande 
maioria (68%) ocorreu em 
2021. Para o demógrafo José 

Eustáquio Diniz Alves, a próxi- 
ma edição do Registro Civil vai 
bater amarca de 2020, 

— Calculo que deve chegar 

em 17 milhão de mortes 

num único ano — afirma o 

MORTE E VIDA NO PRIMEIRO ANO DA PANDEMIA 

Nunca houve tantas mortes no Brasil em 2020 

MORTES REGISTRADAS EM 2020 

1.513.575 

Mories a mars do 
que em 2015 

numento da ds 

Percentual de Percentual de Aumento percentua Aumento percentual 
martes nos mortes em do número de do número de 

hospitals a doimedios mortes de komens mortes de mulheres 

73,5% má 207% d 16,7% [o ri E 
| Y ( N A ( ) BA 
8 Ta. / ; ] | 

irao é O E) EM 
Regiões DE (ão sat aii Norie Capitais com maior aumento do número de mortes 
com maior ni Eno = ] Fa. “ 3,9% 1º Portovelho 
aumento a é 2" Cuiabá 
no número d tie 4 3º Belém 
de mortes b, j a 4º Fortaleza 
aiii ia ee Eis &º Manaus 

& Brasília ficou em 9º lugar (aumento de 26,6%) 
Ceriro-Deste Hordeste * Rio ficou em 18º lugar (19,7%) 

20,5% 16,8% “São Paula ficou em 22º lugar (179%) 

mm oo 

F * ( () )s MENOS CASAMENTOS gia htlá O MENOS FILHOS 

& F5A179 casamentos civis e manara De & 2,728.273 nascimentos em 
Es casamentos civis o e 

[26,1% a manos do que 2019) = 2020 (queda de 4,7% na 

omparação com 2018 * Maior queda foi de casamento de psy ai Ar 
pessoas do mesmo sexo (29%) “27,8% & 2.678.892 dos registros 

ENA Cen tro-Oeste foram de crianças nascidas 
* 60,2% dos 6.333 casamentos civs PAM] em 2020 e registradas até O 

de pess0is do mesmo sexo foi Sudeste Eº trimestre de 2021 

entre cônjuges do sexo feminino 21,3% 

Fonte: IBGE Estaria de Ario 

pesquisador, que trabalhou 
por 20 anos no próprio IBGE. 
Na avaliação de Castro, 

haverá impactos de longo 

prazo pela forma com que o 
pais vai lidar com as conse- 

quências da pandemia. 
— Temos um sistema de 

saúde que vai ter aumento 
de demanda por saúde men- 

tal, por sequela da Covid, 

Sad MES represada, por 
pessoas mais frágeis que es- 

tão passando fume e, ainda, 

redução no orçamento, E 
um sistema subfinanciado, 

que tem que atender mais 

pessoas, mas com umacapa- 
cidade menor —arisa, 
Pesquisa liderada pelo de- 

mógrato Everton Lima, da 

Unicamp, aponta que o ex- 
cedente de mortes em 2020 
jádiminuiu a esperança mé- 

dia de vida em dois anos, 

caindo ao patamar de 2010, 
— Além disso, vimos um 

aumento da desigualdade 

de mortalidade entre regi- 
ões, que estavam diminuin- 
do — afirma. 

Todas as regiões tiveram 

altadonúmero de óbitos. Os 
maiores aumentos foram no 
Norte (25,9%), no Centro- 
Oeste (204%) e no Nordes- 
te (16,8%). 

O número de mortes entre 

menores de 15 anos teve bal- 

xa de 15,1% em 2020, Os re- 
gistros para menores de um 
ano tiveram queda de 13,9% 

no último ano. Entre crian- 
ças de um a quatro anos, a re- 
gressão foi de 23,7%. 

— Issa pode ser explicado 

pelo fato das crianças terem 
ficado mais em casa, [550 as 
protegeu — afirma Everton. 

O IBGE registrou aumen- 
to de 16,7% no mimero de 
mortes de homens e de 

12,7% de mulheres. A mor- 

talidade masculina é histo- 
ricamente superior à femi- 
nina. As mortes dos homens 

de 20 a 24 anos por causas 
naturais foram 2,1 vezes 
maiorere que as das mulhe- 

res nessa faixa etária. 

— Com esse choque enor- 
me que é a mortalidade ex- 
cessiva, tem muita pouca 

informação de como está à 

estrutura etária de cada mu- 
nicípio —afirma Castro. 

CAI NÚMERO DE FILHOS 
Os registros de nascimento 
caíram em 2020: foram 

2.728.273, queda de 4,7% 
ante 2019. 
— Vimos em alguns locais 

do Sul e Sudeste um fenô- 

meno inédito de haver mais 
mortes do que nascimentos 
— ressalta Lima, 

O IBGE apurou queda de 

26% no número de casa- 
mentos. Apesar de haver 

queda desde 2016, o isola- 

mento social pode ter in- 
Huenciado em 2020, 

Pequeno, sem dentes e com muitas pistas da evolução 
Fóssil descoberto no Paraná por Museu Nacional pode fornecer informações da transição dos dinossauros para as atuais aves 

ARTHUR LEAL 
artur de dhrogioba dor be 

esquisadores do Museu 
Nacional/UFRI] apre- 

sentaram ontem o fússil de 

uma nova espécie de dinos- 
Sato, EMO ntrado ED] ESCa- 

vações numa área rural de 

Cruzeiro do Oeste (PRj: o 
Berthasaura leopoldinae, 
quevivia há cerca de 70 a BO 
milhões de anos, no perio- 

do Cretáceo. O fóssil cha- 
mou a atenção dos paleon- 
tólogas por ter quase toda a Dúvida Clemistas vão estudar se tino era herbivoro ou também comia carnê 

sua estrutura preservada e 
sero primeiro dinossauro 

Serido descoberto na 
América do Sul. 

— De todas as descober- 

tas que fiz na minha vida, 

essa está no top 5 —comen- 
tou Alexander Kellner, di- 
retor do Museu Nacional. 

— Se alguém me dissesse 

que iriamos encontrar um 

terópode sem dente, e no 

Brasil, eu não acreditaria. 
Essas formas são encontra- 

das na Ásia, nos EUA, 
O nome dado ao dinos- 

sauro de pouco mais de 1 
metro de comprin petit é 

80 cm de altura é uma ho- 
menagem tripla. Berthasau- 
ra refere-se à pesquisadora 
Bertha Lutz (1894-1976), 
biólogada instituição que 
lutou pelos direitos das 
mulheres, Leapoldinae ho- 

menageia a imperatriz bra- 
sileira Maria Leopoldina 
(1797-1826) ca escola de 
samba Imperatriz Leopol- 
dinense, que teve como 
enredo de 2018 0 museu. 
Adescoberta pode ajudar 

aentender a transição dos 
dinossauros para as aves 
atuais. Apesar de pertencer 
ao grupo dosterópodes, 
que tem muitos carnívoros 

com dentes, Berthasaura 

possuia um bico córneo e 
com lâmina óssea bem de- 
senvolvida na arcada supe- 

nor. Alguns pesquisadores 
acreditam que ela se ali- 
mentava tanto de animais 
quanto de vegetais. Outros, 

queera herbivora. 
Berthasaura é um dos 

raros dinossauros batizados 

com nome feminino. Mas 

os cientistas ainda não têm 
como afirmar qual era o 

sexo do dino. O animal en- 

contrado era jovemenão 
tinha desenvolvido sua 
maturidade sexual. 

> e | 4 
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Desmatamento recorde 

medido antes da C0OP26 

é divulgado com atraso 
Documento atestando aumento de devastação na Amazônia 

tem data de três dias antes do Início do encontro em Glasgow 

RAPARL CGÁROLA 

E EDUARDO GONÇALVES 
bm aiibagiado q om 
GD RA LIDE RS de 

À área desmatada na Ama- 

zúnia Legal entre agosto 
de 2020 e julho de 2021 foi 
de 13.235 km*, a pior em 

quinze anos, mantendo 
uma tendência de alta que já 
durá quatro anos, informou 

ontem o Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais. O 
aumento em relação ao 

mesmo periodo de 2019 a 

2020 foi de 22%. 
O número foi divulgado 

com atraso em relação à da- 

ta de costume, em outubro. 

O desmatamento é à princi- 
pal fonte de emissões de 

CO2 do Brasil, que não 

apresentou a taxa a tempo 
de ser confrontada na 

COP26, a conferência do 

clima de Glasgow. O docu- 
mento do Inpe tem data de 
27 de outubro, três dias an- 

esposa =. pe a 

SEVE 

tes do encontro. 

A taxa recorde e a demora 

no anúncio foram critica- 
dos por organizações amhi- 

entais. "Este é o Brasil real 
que o governo Bolsonaro 

tenta esconder com discur- 

sos fantasiosos e ações de 
greenwashing no exterior”, 
disse Mauricio Voivodic, di- 

retor-executivo do WWF 

Brasil, em nota. "O que a re- 

alidade mostra é que o go- 
verno Bolsonaro acelerou a 

Q 
“Êo Brasil real, que o 

governo Bolsonaro tenta 
esconder com discursos 
fantasiosos e ações 
de greenwashing” 

Mauricio Volvodic, WWF Brasil 

rota de destruição da Ama- 

Zzúnia”, ACUSON, 

“O resultado é froto de um 

esforço persistente, plane- 

jado e continuo de destrui- 
ção das políticas de prote- 

ção ambiental no regime de 

Jair Bolsonaro”, criticou em 

comunicado Marcio Astri- 
ni, secretário-executivo do 

Observatório do Clima, que 

reúne as maiores ONGs am- 

bientalistas do Brasil, inclu- 
indo Greenpeace, WWF e 

Conservation Internatio- 

nal, “E o triunto de um pro- 
jeto cruel que leva a maior 

Horesta tropicaldo mundo a 

desaparecer diante dos nos- 

sos olhos e torna o Brasil de 

Bolsonaro uma ameaça cli- 

mática global”, criticou ose- 

cretário-executivo. 
O estado com maior por- 

ção do desmate foi o Pará 

(5.257 km), sepuido de 
Amazonas (2.347 km) e 
Mato Grosso (2.263 km”). 

Confronto evitado. Desmate em Gondôn a; demóra na d vu gação evitou questionamentos ao Bras:| na Estõea 

Após a divul gação dos da- 

dos, 0 ministro do Meio Am- 

biente, Joaquim Leite, e o 

ministro da Justiça, Ander- 
son Torres, anunciaram que 

vão usar “força total” para 
reduzir o desmatamento 
ilega até 2028, compromis- 

so assumido pelo governo 

brasileiro na COP26. 

— Vamos ser contunden- 
tes contra o crime ambien- 

tal porque esses dados são 

inaceitáveis —disse Leite. 
Segundo oministra, have- 

rá uma ampliação da pre- 

sença da Força Nacional na 
Amazônia. 
— O Estado brasileiro vai 

dBm Mg 
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subir com força total para o 

Amazonas, Fará e Mato 

Lrosso — acrescentou Tor- 

res, dizendo que não haverá 
mais “ações educativas”. 

PIOR DO QUE O PREVISTO 

A Amazônia brasileira não 

via uma taxa anual tão alta 

desde 2006, quando 14.286 

km? foram desmatados, se- 
gundo o sistema Prodes, 

usado pelo instituto. O nú- 

mero deste ano foi pior até 
mesmo que projeções pessi- 

mistas, pois a área de alertas 

de desmatamento captura- 

dos antes pelo sistema De- 
ter, também do Inpe, sofreu 

diminuição. 

O número foi divulgado à 

pelo Inpe em um comtinica- 

do sem análises sobre o mo- 
tivo do aumento da área de- 

vastada. 

O levantamento registrou 

um amplo desmate no esta- 

do do Amazonas, que nor- 

malmente não está entre 

aqueles COM IRals COrbe raso 

da mata. À área crítica é o 

entroncamento da BR-319e 

Transamazônica, nos muni- 
cipios de Lábrea e Humaitá, 

No Pará, os mapas do Inpe 

mostram desmate ao lóngo 

da BR-163 e na região de en- 
torno da Terra do Meio. 

Mensalidades: 
STE anula 
descontos por 
causa da Covid 

MARIANA MUNIZ 

rei rua reino aplobo com br 

Batsiia 

O Supremo Tribunal Fede- 
ral considerou ontem 

inconstitucionais as de- 
cisões da Justiça que impu- 
seram às universidades par- 
ticulares descontos lincares 

nas mensalidades por causa 

da pandemia de covid-l9, 
Para os ministros, é preciso 

uma análise caso a caso dos 

efeitos da crise causada pela 
pandemia, para alunos e pa- 

raos estabelecimentos. 

A decisão fol tamada pot 

nove votos a um, seguindo o 
posicionamento da relatora 
das ações contra o desconto 

compulsório, Rosa Weber, 
Com a decisão, inst ituições 

privadas que tiveram de 

conceder esses descontos 

poderão buscar os valores 
que deixaram de receber. 

Para à ministra, são in- 

constitucionais as interpre- 

tações que determinaram 
descontos inearesbaseadas 

penis na pandemia e no 
eleito de transposição de 
aulas presenciais para virtu- 

ais. Segundo Rosa, as de- 

visões tiram a possibilidade 
de negociação e de busca do 
equilibrio entre a proteção 

do consumidor e à manu- 

tenção do ensino. 
As ações foram apresenta- 

das pelo Conselho de Reito- 

res das Universidades Brasi- 

leiras e pela Associação Na- 
cional das Universidades 

Particulares. Em setembro, 

o STE considerou inconsti- 
tucional a redução de até 

30% nas mensalidades da 

rede privada do estado do 

Rio durante o estado de ca- 

lamidade pública par causa 
da pandemia, determinada 

em uma lei estadual. Para o 

Supremo, a lei invadiu uma 
competência da União. 
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No cruzeiro da Disney, só com vacina 
NAMES  CrançasaparirdeS anos precisarão apresentar atestado de imigs Zaçãe 
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SEM ESPAÇO PARA REAJUSTE 
Lira diz que não há margem, e Congresso 
negocia vincular recurso da PEC a política social 
BRUNO GÕES, GERALDA [OCA E 

MAMCHEL VENTURA 
econamis Dogiota com br 
Er 

presidente da Câmara, 

Arthur Lira (PP-AL), dis- 
se ontem desconhecer a 

abertura de qualquer espaço 
no Orçamento de 2022 para 

reajustar servidores. À pro- 
messa do presidente Jair Bol- 
sonaro de conceder um au- 

mento ao funcionalismo ca- 

soa proposta de emenda à 

Constituição (PEC) dos Pre- 
catários seja aprovada difi- 

cultou as negociações para 

votação do projeto no Sena- 
do. E lideres governistas dis- 

cutem um acordo para criar 
uma forma de vedar que a 

margem fiscal aberta com a 
aprovação do texto sejausada 

para elevar salários de funci- 

onários públicos. A ideia é 
destinar recursos exclusiva- 

mente a políticas sociais. 
Nanoite de ontem, porém, 

o ministro da Economia, 

Paulo Guedes, disse que, 

com a diminuição dos gastos 

com saúde, em razão do arre- 

fecimento da pandemia, ha- 
veria margem para correção 

salarial em ano eleitoral. 

— Eu absolutamente não vi 

e não conheço esse espaço 
(fiscal). Os números que fo- 
ram apresentados pela Eco- 

nomia para a Câmara dos De- 
putadrs não previam esse au 

mento. Eu penso que aquele 
porttólio de custos que foi 
amplamente divulgado para a 
imprensa possa ser honrado, 
para que a gente tenha a fide- 

dignidade do que foi acertado 
nas discussões do plenário, 

para que sejamantido (o com- 

binado) —afirmou Lira. 
Na terça-feira, em viagem 

ao exterior, Bolsonaro disse 

que concederia reajuste para 
todos os funcionários públi- 
Cos, “SEM EXCEÇÃO, Caso a 

PEC passe no Senado. O tex- 

to já foi aprovado na Câmara. 
O Congresso, porém, dá si- 

nais de que se articula para 

barrar qualquer tentativa de 

reajuste ao funcionalismo 

em ano de eleição. 

Mais cedo, Lira esteve em 

reunião com o presidente do 

Senado, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), eo lider do pover- 

po no Senado, Fernando Be- 

zerra Coelho (MDE-PE), que 
também é o relator da PEC dos 

Precatórios. O governo corre 

contra o tempo para agilizar a 

tramitação, poisa PEC é consi- 
derada crucial para viabilizar o 

Auxílio Brasil no valor de R$ 

400. E o govemo deseja iniciar 
o pagamento do beneficio tur- 

binado ainda em dezembro. 

NEGOCIAR PARA APROVAR 

O novo Bolsa Família é const- 

derado a vitrine da campanha 

de reeleição de Bolsonaro. O 
que se espera no governo é 
um efeito parecido ao que te- 

ve o auxílio emergencial de 

R$ 600 em 2020, 
Na reunião de Lira, Pache- 

co e Bezerra, o que se discu- 

tiuécriartravas notexto para 

evitar que o dinheiro seja 
usado para outros fins além 

da política social. 

A PEC abriria espaço no 
Orçamento de 2022 de R$ 
91,6 bilhões. Como ainda 

não tem os 449 votos neces- 

sários para aprovação entre 
os 8lsenadores, 0 governo 

se dispús a negociar 

O que se discute é incluir 
no texto a vinculação pará 

que todo à espaço no Orça- 
mento a ser aberto pela pro- 

posta seja destinado ao Au- 
xího Brasil, a programas de 

assistência social e ao rea- 

juste pela inflação de despe- 
sas obrigatórias (Previdên- 

cia Social, abono salarial e 

sepuro-desemprego ). 

A vinculação do espaço fis- 
cal a gastos sociais é uma de- 

Q 
“Eu absolutamente não 
vie não conheça Esse 

espaço (fiscal). Os 
números que foram 

apresentados pela 
Economia para a 
Câmara dos Deputados 
não previam esse 
aumento” 

Arthur Lira (PP-AL), presidente 
da Câmara 

manda de senadores, especi- 
almente das bancadas do 

MDB e do PSD, que não que- 

rem ver odinheiro da PEC ser 

canalizado para esses gastos. 
Para conciliar a agilidade de 

Fura enieindo cr Acid Drs DEDU Ti 
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Mudanças. Arthur Lira se reuniucom o presidente do Sensco e o ider da governo: alterações no texto buscam vencer a resistência de parlamentares à proposta 

tramitação e vencer resistén- 

cias no Senado, o texto poderia 

ser fatiado, Dessa forma, tudo 
que for proposto a partir de 

agora seria analisado em uma 

PEC paralela, que seria votada 
pela Câmara após a análise do 
Senado, o que inclui a trava ao 
reajuste de servidores. 
O presidente da Câmara 

acenou com a possibilidade 
de votar essas mudanças até 

Lá de dezembro. de acordo 
com fontes que participa- 

ram da reunião. 

Além de ser a chave para o 

Auxílio de R$ 400, a PEC 
dos Precatórios modifica a 
regra do teto de gastos, à 

principal parâmetro dos in- 
vestidores, ecriaumafila de 

credores para O pagamento 

de precatórios — decisões 

judiciais das quais a União 
não pode mais FeCOFrer, 

Governo aceita tornar Auxílio Brasil permanente em R$ 400 
Mudança seria forma de angariar votos no Senado e acelerar a tramitação da PEC dos Precatórios, que pode ser fatiada 

BEagiLia 

m novo aceno a senadores 
E em busca de votos para 

aprovar a PEC dos Precatóri- 

Os, O governo sinaliza apoio à 

proposta de tornar definitivo 
o valor mensal de R$ 400 do 

Auxílio Brasil. Pelo atual de- 

senho do programa social 
que substitui o Bolsa Familia, 
o valor do benefício é de R$ 

220 mensais, mas será pago 

um complemento para atin- 
gir R$ 400 até dezembro de 

2022 — ano de eleição, no 

qual o presidente Jair Bolso- 

naro busca se reeleger. 
Para esse acordo sair do pa- 

pel, a tempo inclusive de pa- 

gar o benelicio de R$ 400 

ainda este ano, 05 senadores 

fariam um fatiamento da 
PEC dos Precatórios: tudo à 

que estã previsto no texto 

aprovado na semana passada 
pelos deputados seria votado 

pelos senadores até o dia 30. 

Alterações, como a even- 
tual transformação dos R$ 

400 em valor definitivo do 

Auxílio Brasil, seriam vota- 
dos em uma PEC “paralela”, 

Para determinar que o va- 

lor do beneficio seja elevado 
de forma detinitiva, será 
preciso avançar em outros 
projetos que gerem fonte de 

recursos, como a reforma 
do Imposto de Renda. 

De acordo com o texto apre- 
sentado pelo governo e apro- 

vado pelos deputados, o país 

voltaria a tributar dividendos, 

uma ideia que encontra resis- 
tência entre especialistas € 
parlamentares. Com base 

nesses recursos, seria possivel 
criar a compensação tributá- 
ria para reajustar 0 Auxílio 

Brasil acima da inflação e 
cumprir a Lei de Responsabi- 
lidade Fiscal (LRF). 
— O problema é explicar no 

texto de onde virão os recursos 

para 05 anos subsequentes. 

Neste caso, o auxílio se trans 

formaria em uma despesa per- 

manente e, como tal, é preciso 

apontaruma fonte permanen- 
te (de custeio) —disse o minis- 
tro da Cidadania, João Roma. 

FISCALIZAR PRECATÓRIOS 
Odebate sobre ocadicionaldo 

benefício do Auxílio Brasil 

valer somente até o fim de 
2022 perava descon forto no 

Senado. Além de significar 

uma pressão para quem for 
eleito para ocuparo Palácio 
do Planalto a partir de 2023, 

o caráter temporário é visto 

como benefício eleitoreiro. 

—E inadmissível que o Au- 
xílio Brasil seja temporário e 

termine em 2022. 1sso não 

cheira bem. Seja para um nú- 
mero menor cu maior, essa 
política tem que ser perma- 

nente. Aprovamos por unani- 

midadeno Senadoarendaba- 

sica ao povo brasileiro. Essa 
PEC não pode ter um projeto 

que seja temporário até de- 

zembro de 2022. Enquanto 
houver miséria e pobreza nEs- 

te país, a política pública é 

permanente, nós aprovamos 

isso. Portanto, uma das posi- 
ções que precisam ser cons: 

truídas para que essa PEC 

possa andar é que esse projeto 

não pode ser mais temporário 
—disseo lider do MDB no Se 

Tudo que for consensual e 
idêntico ao texto aprovado 
na Câmara seria votado pelos 
senadores até o dia 30 deste 
mése entraria em vigor. Nes- 

sa parte estaria a mudança na 
regra do teto de gastos e a fila 
de credores dos precatórios. 
O que for mudado voltaria 
paraa Câmara. 
Se a PEC demorar mais, o 

governo pode não conseguir 
reajustar 0 povo programa so- 
cial e, com as limitações do 
ano eleitoral, isso pode ficar 
travado em 2022. Este mês, O 

Auxílio Brasil começou a ser 
pago com base em pequeno 
reajuste sobre o Bolsa Familia, 
na faixa de R$ 220. 
Na negociação política 

também estaria o apoio a um 
projeto, ainda em gestação, 

que cria novas regras para as 
emendas de relator, torma de 
destinação de verbas que ge- 
rou o chamado “orçamento 
secreto”, considerado in- 
constitucional pelo Supre- 
mo Tribunal Federal (STF), 

GUEDES VÊ POSSIBILIDADE 

Guedes, porém, disse que a 
redução dos gastos com saú- 

de este ano poderia abrir 

uma possibilidade de rea- 

juste de servidores. Ele fez 

essa menção ao repetir sua 

tese em favor de um Orça- 

mentodebase zero definido 
anualmente pelo Congres- 

so, sem verbas carimbadas. 

Ele não citou a promessa de 
Bolsonaro de reajuste. 

— Esse é a prande desafio à 

rente para a classe política: 

assumir os Orçamentos pú- 
blicos. Fazer em tempos de 

paz oque nós só conseguimos 

fazer em tempos de guerra 
contra a pandemia. “Olha, es- 
tá aqui o dinheiro para a saú- 

de, mas não tem dinheiro pa- 

ra aumento de salário neste 
ano” No ano seguinte, a crise 

toi embora, ok, diminuiu o 

gasto coma saúde, temas aqui 
a possibilidade de dar reajuste 
de salário — afirmou o minis- 

trá, durante evento da Secre- 

taria de Política Econômica 
da sua pasta 

nado, Eduardo Braga (AM). 

Além disso, na negociação 
seria criadoum grupo para fis- 
calizaros precatórios, aobriga- 

ção de pagamento por de- 

cisões judiciais contra à União 
sem possibilidade de novos re- 
cursos. Este é um pleito antigo 

dos estados, que têm muita in- 

Huência no Senado. (Geralda 
Doca e Manoel Ventura) 

A iider em gestão 

ambiental, 

ambipar.com 
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A previdência 
complementar 
E” encontros anteriores que tive com 

= Osleitores neste mesmo espaço, tentei 
expor algumas questões que por vezes 
não ficamclaras para quem acompanha a 
temática previdenciária com certo dis- 
tanciamento, como é o caso, imagino, da 

maioria das pessoas. Nesse sentido, ex- 

pliquei que não há, realisticamente, co- 
mo esperar no Brasil que o sistema no 
qual o INSS apera seja substituído por 
um sistema de capitalização. 
Não gostaria, porém, que esseesclareci- 

mento seja entendido como um desesti- 
mulo à formação de uma previdência 
complementar pelas pessoas. Muito pelo 

contrário, sou um entusiasta dela. Apenas 
é importante, como o nomeindica, enten- 

der que ela é um instrumento, justamen- 

te complementar à aposentadoriaoficial. 
O Brasil tem um regime de aposentado- 

ria, com base no INSS, com um teto arre- 

dondado da ordem de R$ 6,5 mil, Uma 
pessoa que ganha abaixo disso espera-se 
que contribua para a Previdência até oli- 
mite do seu salário — multiplicado pela 
aliquota contributiva, claro — de modo 
que, ao se aposentar, como ajuste associ- 

ado ao número de anos de contribuição, 
tenha uma aposentadoria com um valor 
ráximo da média dos salários de contri- 
hu ção. Ao mesmo tempo, na inatividade 

cessará a contribuição ao INSS, de modo 
que, para remunerações brutas iguais, 0 
valor liquido deixará de ser afetado pelo 

desconto. 
O fato é que, nessas circunstâncias, rea- 

listicamente, quem ganha até o teto do 

INSS no mercado formal tende a não ter 
que GE preocupar em ter uma renda com- 

plementar — algo perfeitamente com- 
preensível — que, em geral, não chega a 
Ser necessaria para ue al pessoa pre SEDVE 

seunivel devida, 
Isso muda quando a pessoa recebe uma 

remuneração que excede o teto do INSS. 
Alguém que ganha por mês R$ 7 mil talvez 

não ten ha maiores incentivosaco ntribuir 

todos os meses para uma pre vidência 

complementar, pois, afi naldecontas, o te- 

to do INSS não é muito distante desse va- 
lor. Porém, se a pessoa ganha R$ 13 mil, 

porexemplo, nesse caso terá que pensar 

duas vezes antes de optar por não progra- 
mar wma renda complementar futura, 

pois ao se aposentar, na melhor das hipó- 
teses, Sua renda cairá 

Quem ganha para a metade, Ela sa- 
acima dotetodo — becestádispostaa is- 
INSS precisa sor São perguntas cru- 
pensar, o mais ciais para tomar uma 
cedo possiível,em decisão. 

um suplemento No país em que vive- 
para sua mos, marcado pelos 
aposentadoria escândalos, as queixas 

que ouço, nas minhas 

palestras, associadas à desconfiança das 
pessoas em contribuir para a previdência 
complementar, são sempre:i) os proble- 
mas com montepios nos anos 7O (essas 

queixas, no caso, mais antigas, tendo pra- 
ticamente desaparecido nos últimos 
anos): iijo Aerus, da Varig; e, recente- 

mente, itijo Postalis. São casos nos quais, 
indiscutivelmente, o governo falhou ao 
não proteger adequadamente os partici- 
pantese não evitar que grupos específicos 
de pessoas tivessem prejuízos dramáticos, 
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que infernizaram a sua vida, exatamente 
na fase da vida em que o apoio financeiro 

era mais importante. 
Embora sensibilizado por esses casos — 

até porque um deles, por razões familia- 

res. acompanhei de perto — meu argu- 

mento em defesa do sistema de previdên- 
cia complementar se baseia em 4 pantos: 

ajoprimeiro desses casos ocorreu há qua- 

se 50 anos, não guardando qualquer rela- 
ção comasituação atual;b) Aerus e Posta- 
lis foram casos graves, não há como negar, 

mas foram 2 em 250 fundos. Assim, não 
ter uma previdência complementar por 
esses problemas equivale a não viajar de 

avião porque o Brasil teve 3 grandes trayé- 

dias aéreas nos últimos 30 anos; cJoambi- 
ente regulatório melhorou muito no Bra- 

sil nos últimos anos, como aprimoramen- 

to dos órgãos de supervisão; e d) para 
quem aplica em PGBL e VGBL, esses re- 
Ceios não se aplic am e essas são alternati- 

vas que têm se consolidado com grande 

sucesso no mercado. 

Em resumo, o pais tem um sistema de 
previdência complementar sólido e essa é 

uma das áreas em que o Brasil tem feito 
progressos importantes nos últimos 25 
anos. Quemganhaacimade R$6,5milpor 
mês deve pensar nessas questões —prefe- 

rencialmente, desde cedo. 

Touro dourado na B3 é 
alvo de protestos desde 
o dia da inauguração 
Movimentos sociais organizam churrasco para morador 
de rua e picham estátua. PSOL vai pedir retirada de escultura 

IVAM MARTÍNEZ-VARGAS” 

num mariiseres partedogiobo cor br 
LLb Pao 

À estátua de um touro dou- 
rado, de uma tonelada, 

instalada em frente à B3, no 

Centro de São Paulo, não pas- 
sou um dia sequer sem ser al- 
vode protestos. Desde que foi 

inaugurada, na terça-feira, a 

figura já fol alvo de manifesta- 
ções contra a fome, pichações 
e até de um churrasco para 
moradores de rua organizado 

por movimentos sociais. Li- 
der do Movimento dos Traba- 
lhadores Sem-Teto (MTST) e 
pré-candidato ao governo de 
“ão Paulo, Guilherme Boulos 
(PSOL) disse ontem que pre- 
tende ir à Justiça para tirar a 
escultura da rua. 
Com cinco metros de com 

primento e três de altura, a es- 
cultura foi idealizada pelo eco 

nomista e educador financei- 

ro Pablo Spyere financiadaem 
parceriacoma B3. Embora &p- 
ver negue que sua inspiração 

tenha sido a estátua conhecida 

como “Touro de Wall Street”, 
uma reprodução em bronze 

do animal em posição de ata- 

que situada em Nova York, a 

comparação é inevitável. Na 
internet, surgiram apelidos 

como “Vaca Louca do Anhan- 

gabaú”, em relação ao vale que 
corta q Centro paulista, € 

“Touro da Cracólândia”, rete- 

rência à região onde há uso de 
drogas ao ar livre, 

— Escolhemos a figura por 

ue a associamos à resiliência 

do investidor e do brasileiro 
— diz Felipe Paiva, diretor de 

Relacionamento com Clien- 
tes e Pessua Fisica da B3. 

Na mercado, o touro repre- 
senta as ações em alta, por 
causa de sua posição de ata- 
que. O outro lado, a haixa, é 

representado pelo urso, que 
ataca de cima para baixo, 
Tanto em Wall Street como 

na B3há apenas o touro. 

IBOVESPA NA MÍNIMA DO ANO 

Movimentos sociais const- 

deram a obra um acinte em 

meio à crise econômica. 
— Falam que o touro sim- 

holizao progressocaecono- 

mia melhorando. A verdade 
é que aumentou o número 
de pessoas na rua, desem- 

pregadas — afirmou Vini- 

cius Lima, cofundador da 
SP Invisível, que preparou o 

Ses = ami 

churrasco anteontem. 

Outro grupo a se insurgir 
contraotouro foto Juntos, um 
coletivo de movimentos de 

esquerda e lideranças estu- 
dantis. Ontem, eles picharam 
“taxar os ricos” na escultura, 
“E parte da campanha que 

busca dizer que “nem a fome, 
nem os bilionários deveriam 
existir”, informou o movi- 

mento em nota. Na véspera, O 
coletivo Juventude Fogo no 
Pavio havia colocado na está- 

Manifestação. Depos de co/ar cartazes com à peavra “fome” mow 

tua adesivos com palavra “fo- 

me” em letras maiúsculas. 
Com o argumento de que 

houve uso indevido do espa- 

ço público, Boulos pretende 

pedir que a Justiça obrigue a 
prefeitura a retirar a estátua. 

jão Ibovespa encerrou on- 

tem tro Menor patamar no 

ano, aos 102.948 pontos, 
com queda de 1,39%, Segun- 

do analistas, contribuiram 
para o resultado as preocupa- 
ções com o cenário fiscal do 

Pecuaristas dos EUA tentam barrar carne brasileira 

ELIANE OLIVEIRA 
Rae ERs galo com hs 
Eras 

A: o embargo imposto 
pela China à carne bovina 

do Brasil, pecuaristas ameri- 
canos pressionamo governoa 
suspender as importações de 
carne in natura brasileira para 
05 EUA. A alegação é amesmia 
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usada pelos chineses: a iden- 
tificação de dois casos do mal 
da vaca louca no pais. 
Os casos, porém, são isola: 

dos, resultantes deuma muta- 

ção genética. Mesmo após q 
ocorrido, a Organização 
Mundial de Saúde Animal 
(OIE) manteve o status do 
Brasil de país“comrisco insip- 

nificante” para a doença. 

Em carta enviada ao Depar- 
tamento de Agricultura dos 
Estadas Unidos (USDA), a Na- 
Honal Cattlemen's Beef Asso- 

ciation (NCBA), associação 

que reúne criadores de gado 
nos EUA, alega que o Brasil de- 

morou mais de oito semanas 

para comunicar a OIE e que a 
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exigência seria de 24 horas. 

ANCBA pede que a compra 
seja paralisada até que se con- 
duza uma avaliação de risco € 

uma revisão dos processos que 

o Ministério da Agricultura do 
Brasil usa para detectar doer 
case ameaças aconsumidores. 

Solicita ainda que órgão 
americano revise o sistema de 
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ram ana com.br 
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Taxa Bbssca Finao ceia (TER: 

ama. beb pos br Chicas am Estadisticas” 

e pésterioimente em "Lindos fesmporaa” 

mentos picharam a frase “taxar osr cos" emtouro 

pais, em meio à tramitação 

da proposta de emenda à 
Constituição dos Precatórios 
no Senado e a revisão das ex- 

pectativas para o Produto In- 
terno Bruto(PIB) ea inflação 
para este ano e 2022, (*Colo- 
boraram Vitor da Costa e Step- 

hanie Tendo, com Gl) 

SEGUNDO CADERNO: RAFAEL 
BRANDATELLI, O ARTISTA QUE 
CRIOU O TOURO EM FRENTE À 

BOLSA 

laboratórios de diagnóstica ve- 

terinário do Brasil. A carta foi 

enviada ao governo dos EUA. 
“Ehora de manteracamein 

nutura brasileira fora deste pa- 

is até que o USDA possa con- 

firmar que o Brasil atende aos 
mesmas padrões de consumo 

e segurança alimentar que 

aplicamos a todos os nossos 
parceiros comerciais”, disse 

na carta o vice-presidente de 

assuntos gove rmamentais da 

NCBA, Ethan Lane. 

]TT—— 

UFA ARS Uria 
timão] 

tigeermiva Mera 
R$1M53 ES LOG! 

UMIF 

Bilbo boi etária em 1506 Cada ai! eme 25,08 

Uri (também auiósio). Para coloulor o valdir a sdr 

pago, muttiphgue oabmero de Línits por 25,0E a 
depor pelo eltimo valer dale (RE LOGS d) 
Literju 442555 Uhhe/B] 

FLMBOS DE INVESTIMENTO: 
man anbima com be Clica em “Fundosde 
estimento” 
DOTE: mr lenaseg org br Clicarma 
burra “Sermços e posterarmente em 
FAU-TE, Selecionar o emo e à mada desapudos 
INDICE S DE PREÇOS: 
EE ar gu dr BE e chge gov be 
Anima virem anburnã com br 



O GLOBO | sesses 911207 
Esmvoniia! 

AS 
CREDIT SUISSE 

Parabenizamos a Semantix 

e a Alpha Capital pela 1º fusão 

de um SPAC dedicado à tecnologia 

na América Latina, no valor de 

Rprcaearciarrarito US$ 1 bilhão. 

Desejamos muito sucesso à Semantix nesta nova 

etapa de crescimento, potencializando o mercado 

de software de dados e inteligência artificial. 

O Credit Suisse teve o orgulho de atuar como 
assessor financeiro exclusivo da Semantix 

na transação. 
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Jacarepaguá 
ganha shopping, E 
projeto de 

fico 

: 2055 Ea 

Primeira grande inauguração do setor 
este ano já atende a novas demandas do 

pós-pandemia e vai gerar 8 mil empregos 

GLADUE CAVALCANTI E 

MARTA IMENES 
detrtarria baga ter be 

0) Parkjacarepaguá abre 
hoje as portas ao público 

no bairro da Zona Deste do 

Rio. Projetode R$ Ibilhão, o 
20º shopping da Multiplan 
no paisco pri meiro de gr T= 

de porte dentrarem opera- 

ção este ano — entre apenas 
cinco novos empreendi- 
mentos, de uma previsão 

inicial de 13 inaugurações 
para 2021, segundo dados 
da Abrasce, associação que 

representa O sELor. 

O novo centro comercial 
carinca chega em tempo pa- 
raa Black Friday e o Natal, 

duas das maiores datas para 
o varejo no ano, e já adapta- 
do à mudança de perfil do 
consumidor, seguindo ten- 

déncias que avançaram du- 
rante a pandemia. Atende 
ao desejo da clientela de ter, 

por exemplo, espaço mais 

aberto, com mais áreas ver- 
des e iluminação natural. 

= projeto leva para are- 

rião, com cerca de 700 mil 
Eonitântes, um legado de 
desenvolvimento, geração 

de emprego e renovação das 
áreas urbanas, que são preo- 
cupações da Multiplan em 
todos os projetos que reali- 

zamos. Não paramos nem 
mesmo durante a pande- 
mia, para que pudéssemos 

entregar CSse empreendi- 

mento. Nós continuamos 
acreditandono Riode Janei- 
ro — afirmou José Isaac Pe- 

res, fundador e presidente 
dacompanhia. 

Com a perspectiva de ge- 
rar oito mil postos de traba- 
lho, entre diretos e indire- 

tos, à FarkJacare paguá ini- 

cia suas atividades com 95% 

de seus quase 40 mil metros 
quadrados de área bruta já 

locados. Ao todo, serão 235 

lojas. Mas há também cen- 
trode convenções e espaços 
de lazer e serviços, como 

área de patinação no gelo, 
complexo de salas de cine- 
ma, academia, supermerca- 

do, bares e restaurantes. 

Haverá ainda dois parques 
externos, sendo um com es- 
paço paia pets E praça de 

eventos com anfiteatro e te- 

lão. O outro, infantil, abre em 
2022. Ao todo, o terreno tem 
HO mil metros quadrados. 

RECUO EM ABERTURAS 
O setor de shoppings regis- 

trou um tombo de 33% no fa- 

turamento em 2020, primei- 
ro ano da pandemia, decain- 
doa R$ 128,8 bilhões. A re- 

tração se deveu aos meses de 
fechamento, em razão das 
medidas de distanciamento 

social para conter a propaga- 
ção da Covid-19, e à retração 
do consumo elas familias. 

Este ano, com a retomada 
das atividades, a estimativa da 

Abrasce é que esse resultado 
avance 61% sobre 2020, supe- 

rando R$ 200 bilhões. Em 
2019, foram R$ 192 bilhões. 

Peres afirma que, em ou- 
tubro, o resultado em recei- 

id hai id; = ca muma rea de LO mim. Tom 235 cjas cnidadio de nara saio coetaanCá dna Far 

Vacância > Nunca houve tão padrão) começou a se 

emgalpões  poucoespaçovazonos estabelecer nopais. 

caia9,2% galpõesdealto padrão 

que alimentam 0e- > Opercentualsedãa 

commerce é o varejo despeito da criação 936 
físico brasileiros. Às mil novos metros qua- 

vesperas da Black Fri- drados em galpões no 
day avacânciaestápela  Brasilsóesteano. O 
primeiraveznacasade estoque totaldeve 

umdigião. segundo aumentar 16% em 2021 
balançodaconsultora  frenteao ano anterior 
imobiliária Binswanger. 

> Noacumulado do ano, 

> Avacânciacalude as locações superamas 

10,9% para 9,2% no devoluções e as criações 
terceiro trimestre segun-  denovos galpões em 5 

doo levantamento É a mil metros quadrados, 
menor taxa desde 2012, perto do recorde regis- 

quando e mercado de trado em 2020 (Rennan 

galpões triple Afaltissimo Seth, coluna Capital) 

ta de locação e vendas dos 
shoppings da Multiplan já 
superou o de igual periodo 
de 2019, antes da pandemia. 
Ete avalia que o consumo 
“está voltando forte”. 
O setor como um todo, po- 

rém, setoma em ritmo gradu- 

al, O Brasil tem hoje 601 shop- 
pings. À previsão, no início 

deste ano, era de que mais 13 
fossem inaugurados no país. 
Na prática, foram cinco. Três 
pequenos em Moreno (PE), 

Umuarama (PR) e Sinop 
(MT) e dois de grande porte. 
Umideleséo Parkjacarepaguá, 

o outro é o ParkShoping Bou- 
levard, que abre em Coritiba 
no início de dezembro. 
Os outros oito projetos fo- 

ram adiados para 2022, sendo 
que cinico deles serão inaúgu- 
rados ainda no primeiro se- 
mestre, segundo a Abrasce. 
Com isso, 2021 teve o me- 

nor patamar de inaugura- 
ções de shoppings em mais 

de dez anos, afirma Peres. 
Perguntada sobre o tema, a 
Abrasce não comentou. 

O empresário frisa que q 
Parklacarepaguá vai ajudar 
não apenas em geração de 

emprego e renda, mas tam 
bém a impulsionar o desen- 
volvimento da região. Houve, 

por exemplo, R$ 50 milhões 

em aporte em melhorias viá- 
rias no entorno do shopping, 
q que pode puxar valorização 

nos imóveis da área: 
— A construção fará des- 

pertar uma região que foi es- 

quecida ao longo dos anos, 

gerando uma nova energia 
capaz de revitalizar toda a 
area. Um apartamento aqui 

no entorno, que estava ava- 

liado em R$ 200 mil, agora 
está por R$ 400 mil, por ter 
vista para O shopping. 

MENOS GASTO DE ENERGIA 
Houve trabalho próximo às 

autoridades locais, permi- 
tindo ainda investimento 

em duas escolas públicas e 
dois postos de saúde. 

— Acreditamos que a inici- 
ativa privada deve contribuir 
com o poder público para a 

melhoria da qualidade de vi- 

dae o bem-estar da socieda- 

de —acrescentou o vice-pre- 
sidente institucional da Mul- 

Nubank será patrocinador regional da Copa do Qatar 
Banco digital faz acordo com Fifa para promover ações de marketing na América do Sul, Valor da operação não foi revelado 

CAPITAL 
MARIANA BARBOSA 
maria ae borra maga art lr 

EE] 

Nubank fechou contra- 
O to com a Fifa para assu- 
mir uma das quatro cotas de 
apoiador regional, dentro 
do programa Regional Sup- 
porter, nova categor la de 

patrocinio criada para o 

Mundial do Qatar em 2022. 
Pelas regras do programa 

de apoio regional, anuncia- 

da em fevereiro, as marcas 

apoiadoras poderão ativar 
ações de marketing local- 

mente. As marcas também 

terão visibilidade nos pai- 
néis de LED ao redor do 
campo em todos as 64 jogas 

da competição e poderão 
desenvolver promoções pa- 

ra levar clientes para o Qa- 
tar, ativando conteúdos no 

ambiente digital. 

COTA SERIA DE US$ 8 MILHÕES 
O Nubank não revelou o va- 

lor do apoio, mas, na época 

do lançamento do progra- 
ma, a Fifa anunciou que ca- 
da uma das quatro cotas re- 

gionais seria comercializa- 
da por USS 8 milhões. 

O Mundial do Qatar está 
previsto para acontecer de 
21 de novembro 2 18 de de- 

zembro do ano que vem. 

A LiveMode foi selecio- 
nada como agência exclu- 

siva da Fifa para a venda 

destas cotas para o próxi- 
mo Mundial, 
“O crescimento do Nu- 

bank tem nos levado a bus- 

car novas plataformas e ca- 

nais de comunicação que 
MOS permitam levar nossa 

TECTO pata toda A) E 

do. Por isso optamos por 

zer parte desse evento, no 
qual temos a certeza de que 
odemos dar uma contri- 

buição significativa, levan- 
do a Copa do Mundo da Fifa 
para A pessuas da América 

do Sul” afirmou em nota Ar- 

turo Núnez, diretor de 

Oprah Winfrey e Reese Whiterspoon na onda 'shapewear' 
Apresentadora e atriz são as novas investidoras da empresa Spanx, avaliada em US$ 1,2 bi após vender fatia para Blackstone 

DA ELDOMBERO NEWS* 

mona Toa 

apresentadora Oprah 

Wintrey e a atriz Reese 
Witherspoan estão entre os 
novos investidores da 

pan, anunciou gutem a 

em presa á tamosa po Féuas 

lepgings e roupas intimas. 

Aentrada de Oprah e 

Reese como investidoras 

foi anunciada pela funda- 
dorada Spanx, Sara 

Blakely, no Instagram da 
marca. Ela citou o fato de 
ambas serem “antigas apoi- 
adoras” da empresa. Outra 

investidora foi Whitney 
Wolfe Herd, criadora e 
CEO do aplicativo de pa- 

quera Bumble, no qual as 

mulheres dão as cartas. 
“Ter o apoio dessas mu- 

lheres e criadoras inteligen- 

tes, atenciosas, as melhores 

do mundo, que também 
inovaram em seus setores 

paraelevar o moral e apoiar 
as mulheres é tudo”, afir- 
mou Sara na rede social. 

Ela lembrou ainda que 

Oprah contribuiu parã o 
sucesso da marca ao incluir 
aSpanx em suas Coisas 

Prediletas”, em 2000. Se- 

gundo Oprah, ameia- 
calça da marca“mudou «4 
sua vida” e se tornou h 

“um item básico em 

seu guarda-roupa”, 
A entrada das in- 

vestidoras ocorreuno 

mesmodia em quea Spanx 
concluiu a venda de parti- 

Oprah Winfrey. 

Fã antiga da 

marca Sparx 

To RR O 

cipação majoritária para 
fundos administrados pela 
gestora Blackstone. À 

transação aval LOL a empre- 

sa, sediada em Atlanta, em 

US$ 1,Zbilhão. 
A Blackstone e a Spanx 

retenderm criar um conse- 

lho exclusivamente femini- 
no, etoda a equipe de inves- 

timentos da Blackstone que 

participou da transação só 
teve mulheres. 
Sara Blakely frequente- 

tiplan, Vander Giordano, 
Peres define o novo proje- 

to como uma combinação 

do BarraShopping, de perfil 
mais democrático, com o 

Village Mall, voltado para o 

público classe A, ambos na 
Barra da Tijuca, também na 
Zona Oeste. 

Há ênfase em energia. O 

estacionamento para mais 
de dois mil veiculos inclui 
área para PECA de Cartús 

elétricos. O projeto conta 
ainda com uma unidade de 
geração de energia solar, ca- 
paz de suprir 15% da necessi- 

dade de eletricidade do shop- 
ping, o que colabora para re- 
duzir ocusto para os lojistas. 

— Houve duas mil árvores 

plantadas. Ainda investi- 
mos em sistema de ar-con- 

dicionado de alta eficiência, 

utilizamos vidros de alta 

performance e construímos 
aum tecim aras em tod d5S as 

entradas, evitando perda de 
ar climatizado e proporcio- 
nando uma economia de 
20% no consumo de eletri- 

cidade — afirmou Barnes. 

Entre as chamadas lojas- 
âncora do shopping estão 

Magazine Luiza, Renner é 

Riachuelo, além da Pernam- 

bucanas, que investe R$ 4,5 
milhões em uma megaloja. 

Marketing do Nubank. 
Prestes a abrir capital na 

Bolsa de Nova Tork, o Nu- 

bank tem hoje 48 milhões 

declientese, recentemente, 
começou a operar no Méxi- 

coena Colômbia. 

Recentemente, a Fita 
anunciou que a empresa 
UPL, de produtose soluções 

para agricultura sustentá- 
vel, será também apoiador 
regional do mundial na 

América Latina. 

Este texto foi orginalmente 

publicado na coluna de negócios 

Capital, no site do GLOBO: 

blogs oglobo globo.com/capita! 

mente relata as táticas de 
marketingusadas durante 
os primeiros dias daempre- 

sa, incluindo modelar suas 

próprias roupas íntimas, 
em reuniões para conven- 
Der 0a varejistas acomercia- 

lizarem seus produtos. 
A Spanx foi umadas pio- 

neiras do chamado sha- 
pewear, categoria que in- 
cluia HoneyLove ea Skims 
Body, de Kim Kardashian. 
A Blackstone já investiu 

em utras companhias 
fundadas por mulheres, 
incluindo o aplicativo 
Bumble e à empresa de 
mídia Hello Sunshine, de 
Reese Witherspaon. (*Com 
agências internacionais) 
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Magalu investirá no mercado nacional de games 
Varejista vai se concentrar em jogos casuais para celular e integrá-los a funcionalidades do aplicativo 
de vendas, interagindo com cupons e 'cashback. Títulos brasileiros receberão investimento inicial 

RAFHAELA RIBAS 
regoeha ricas firtoghona cor Es 

Dr; is de recentemente 
adquirir os portais de 

conteúdo Jovem Nerd e 
Canaltech, o Magalu 

anunciou ontem sua en 
trada no mercado de ga- 

mes. À gigante do varejo 
val atuar como publisher, 

financiando projetos e ti- 
tulos que ainda não foram 
lançados ou estão em fase 
de desenvolvimento, 

Serão jogos para celular 
chamados de hipercasu- 

ais — aqueles fáceis de 

baixar e gratuitos, como 
Candy Crush — e integra- 
dos aos programas que ja 

existem no aplicativo da 

rede de varejo. Por exem- 
plo, cash back dentro dos 
games ou cupons a partir 

da pontuação conquista 

da em um jogo, 
O objetivo, se gundo Thi- 

ago Catoto, dirê tor do Lui- 

zálabs, divisão de inovação 

e tecnologia do Magalu, é 
abraçar um novo mercado 

e abrir mais um canal com 

seus clientes, além de fo- 

mentara indústria dejogos 
eletrônicos do pais. 

A empresa também está 

em processo de finaliza- 
ção da compra do e-com- 
merce especializado em 

tecnologia e games Ka- 

BuM!, o que ajuda a im- 
pulsionar O seu posicio- 

namento nesse nicho. 
— Todas estas aquisições 

estão em sinergia. Acredita- 
mos que o pais tem grande 
potencial não só COMO COM- 

sumidor, mas como indús- 
tria produtora de games — 

diz Catoto. 

A empresa também bus- 

ca galgar espaço entre as 
gigantes estrangeiras, co- 

mo as chinesas Alibaba e 

Tencent, e a americana 
Amazon, em um mercado 

promissor. 

EMEXPANSÃO 
O consumo de jogos no 
Brasil cresceu em torno 

de 75% nos últimos três 

anos — sendo o maior sal- 

to na pandemia, São qua- 

se 85 milhões de usuários 

e. destes, 55 milhões de 
paga nLes. 

De acordo com a associa- 

ção do setor, a Abragames, 

nos jogos pelo celular o 

Brasil é o 12º maior merca- 

do do mundo e maior da 

América Latina. 
Na avaliação do presi- 

dente da associação, Ra- 

drigo Terra, o Magalu está 
seguindo a tendência já 
praticada no exterior mas 

inédita aqui. No Brasil, 

explica ele, as empresas 
ainda costumam investir 

em tecnologia para ven- 
der produtos e serviços 
aos seus clientes, 

— O Magalu fazer esse 

Rn rue broa id 
—«— 

Hovos ares. Mapas ne Luta avança apar apeo terreno dos games, com apastroi em bibuos sgraho tos e fáceis de baixar 

movimento é interessan- 

te. À co mpanhia Cria uma 

vertical de negócios posi- 

tiva para eles no mercado 
— afirma Terra, — Essa é 

uma tendência que vemos 

em players clássicos, mas 

po Brasil, não. À Amazon 

deixou de apenas investir 

em jogos pata construir 
estúdios, nomesmo movi- 
mento que fez no audiovi- 

A GENTE MUDA 
DIB DIRCANAS 
MINA NTIO MEP l6/67. 
eJ-|Neoji(o) 
À Tele Rio 
mudou a marca. 

Mas não mu 
a paixão pelc 

Po go D Node =pu-fo 8 -N-fo 0]r(/0) 
gejefuço cofolricjos dae co) 
E a Tele Rio se reinventa desse jeito, 
mudando a sua marca, mas sem mudar 
al ego oco jofo o df oiro gi o pp 0 -[-]o [6 ]=(6) 

sual, a exemplo do Ama- 

zon Prime. À ByteDance, 

detentora do Tik Tok, 

também comprou estúdi- 
os de games, assim como 

Tencent, que é dona dos 

maiores do mundo e tem 
um olhar voltado para a 

aquisição de pequenos e 

médios estúdios. 

Ana Erthal, coordena- 

dora do núcleo de pesqui- 

sas da ESPM Rio pontua 

que, além de um 

mercado, trata-se de uma 
novavinine: 

“-—(pgame é uma mídia, 

E muito natural essemo- 

vimentode marcas dentro 
dos jogos, porque ogameé 

uma mídia. Não é mais só 

o entrtetentmento Que 

atrai o cliente. Há tantas 
tormasdegerar dinheiroe 

Eu O 

atingir pessoas pelos jo- 
gos que quem lincar seu 

pé agora vai se garantir lá 
na frente, 

O Magalu Games será li- 

derado pelo Luizalabs e 
vai destinar R$ 100 mil 

para três projetos — po 

dendo ser mais —, por 

meiodechamada pública, 

além de mentoria 

INDEPENDENTES 

Gustavo Steinberg, dire- 
tordo Big Festival, parcei 
ro dessa empreitada e or- 

ganizador do maior Lesti- 

val de games da América 
Celina diz que a ideia é 

desenvolver os jogos sele- 
cionados nos estúdios 
brasileiros que fazem par- 

te da sua rede de conexão. 

Hoje, explica, o mais co- 
mum é que os jogos cria- 

das por brasileiros sejam 

vendidos para estúdios nó 

Exterior, 

— No Brasil, tem mais 

estúdios independentes e 

alguns publishers (distri- 
buidoras) crescendo. E 

um mercado supercom 
petitivo. À inovação que à 
gente construiu com o 
Magalu é abrir parao mer- 

cado independente, de 

maneira que os estúdios e 
os criadores continuem 

sendo sócios, ganhando 

um percentual em cima 
dos ganhos — alirma 

Steinberg. 
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Valor será aplicado em planta de Araquari até 2024 para produção dos novos modelos das linhas X3 e X4, 
destinados ao mercado nacional. Modelos híbridos e elétricos, no entanto, ainda não têm previsão no Brasil 

[NAN MANTÍNEZ-VARIAS 
emuiiidado com às 
E o ORo] 

BMW anunciou ontem 
que val investir cerca de 

R$ 500 milhões na sua fá- 
brica em Araquari, Santa 
Catarina, até 2024 para que 

ossa produzir novos mode- 

fas dos carros de luxo das li- 
thas X3 e X4 destinados ao 
mercado local. Ainda não 

há, no entanto, previsão pa- 
ra a produção de selculos 
elétricos no Brasil. 

Serão montadas na planta 

catarinense todas as versões a 

combustão das duas linhas, o 
que inclul os novos X3 M40I, 

o X4 xDrive 301 M Sporte o 

X4 M40i que, segundo a 
montadora, é o veiculo mais 

potente e tecnológico feito 

no Brasil, com 387 cv de po- 
tência. À previsão é que os 
novos modelos cheguem ao 

pais em até seis meses após 0 
lançamento na Europa. 

10 MIL UNIDADES 

De acordo com o presiden- 
te do BMW Group para a 
América Latina, Alexander 

Wehr, o aporte prevê tam- 

bém a incorporação de um 
modelo de veiculo inédito 
na planta, que ainda será 

anunciado globalmente 
pela matriz da multinacio- 
nal, na Alemanha, O exe- 

cutivo não deu mais deta- 

Em alta, Fábrica da BMW em Araquar (50) tem cerca dé 700 luncionários e produziu mas modelos de luso apesar dos preços dos carros em ascensão no pais 

lhes sobre o assunto. 
O montante também se- 

rá aplicado na equipe de 

engenharia da indústria 
no Brasil, que deverá am- 

pliar sua participação no 

desenvolvimento de 

softwares e aplicativos pa- 
rãos veículos da BMW no 
mundo. A equipe já parti- 

cipou do desenvolvimento 
de gadgets para permitir, 
por exemplo, que o dono 

do veiculo destraveo carta 

apartir do celular. 
A fábrica da EMW em 

Araquari não deve receber 

ainda investimentos pára 

produção de veiculos hibri- 

dos ou elétricos, o que des- 

toa da tendência global do 
segmento e dos planos de 
lomgo prazo da própria 
BMW para suas operações 

internacionais. 

— A produção segue o 
mercado. Sempre olhamos 
paraademanda, analisamos 

Fundo 3G venderá 2,5% 
do capital da Kraft Heinz 
Cerca de 30 milhões de ações serão oferecidas em operação de US$ 11bi 

4 fundo 3G Capital, que tem 
a empresário Jorge Paulo 

Lemann entre seus fundado- 
res, irá se desfazer de 2,5% do 

capital da gigante de alimen- 

tos Kraht Heinz. A operação 
vaisedar pormeioda vendade 
quase 30,6 milhões de ações 

em uma oferta secundária, 

que deve movimentar US$ 1,1 
bilhão, considerando o valor 

atual dos papéis. 

Com isso, à gestora de Le- 
man — um dos homens 
mais ricos do Brasil —, Mar- 
cel Telles e Carlos Alberto S1- 

cupira reduzirásua participa- 

ção na Kraft para 15,1%. 

PARCERIA COM BUFFETT 

A Kraht, uma das cinco mai- 
ares empresas de alimentos 
e bebidas globais, nasceu 

em 2015, quando Lemann e 

a megainve stidor america- 

no Warren Buffett fizeram a 

fusão da Heinz coma Kraft 
Foods. 

Bultett é um dos contro- 

ladores da companhia ho- 
je, pormeio dasuaem presa 

de investimentos, a 

Berkshire Hathaway. Nos 
mais de cinco anós de ope- 
ração, a Kraft Heinz encon- 

trou dificuldades em meio 

se pode ser uma possibilida- 
de (produzir carros hibridos 
ou elétricos no Brasil), À 
nossa planta é muito Hexi- 
vel para produzir carros de 
qualquer tipo de sistema de 

propulsão demandado pelo 

mercado, mas não temos is- 

so confirmado ainda, não 

sabemos quando acontece- 

ráno Brasil —afirmou Aksel 
Krieger, presidente da 
BMW no Brasil, 
Inaugurada em 2014, a tá- 

aum mercado mais compe- 
titivo. Recentemente, se- 
gundo a agência Bloom- 

berg, a companhia vendeu 
várias marcas que estavam 
sujeitas a flutuações de 
preços de commodities. 
Atualmente, o valor de 

mercado da companhia está 
na casa dos US$ 44,8 hi- 

lhões. Segundo fontes. as 

ações serão oferecidas na 
oterta secundária por US$ 
36a USS 36,56 cada. 

Não é a primeira vez que 

a3G vende papéis da Kraft 
Heinz. Em 2019, a gestora 

se desfez de 25 milhões de 

ações em meio a pedidos 
de resgate no fundo que 
detinha papéis da compa- 
nhia por causa de resulta- 

brica de Araquari tem sua 
produção destinada essenci- 
almente ao mercado local, 

apesar de já ter exportado no 
passado veículos aos Estados 
Unidas, por exemplo. Atual- 

mente, a planta faz os mode- 

los EMW Série 3, EMW XI, 
BMW X3e BMWX4. 

A previsão é que, no ano 

que vem, a fabricação seja de 
aproximadamente dez mil 
veículos na planta, segundo 

executivos daempresa. 

dos ruins apresentados 
pelaempresa. 
Na época, a 36 vendeu 

25,: milhões de ações a USS 
28,44 por ação. Em uma 
tentativa de sinalizar ao 
mercado confiança no ne- 
gócio, Lemann, que lazia 

parte do Conselho de Admi- 
nistração da Kraft, atuou na 

prutt Lã Cóiin pradora Com à 

aquisição de 3,5 milhões de 
ações da empresa por cerca 
de US$ 100 milhões. 

QUEDA DE 3,25% 
Em marçodesteano, eledei- 
sou o conselho da empresa. 

No entan to, mesmo com a 

diminuição na posição acio- 
nária e a saída de Lemann, à 

gestora do bilionário brasi- 

Marca de temperos Bombay mira expansão no varejo 
Empresa que começou fornecendo produtos para restaurantes quer fortalecer presença em supermercados e ampliar lojas próprias 

GOVERHRO DO ESTADO 

RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 

AVISO 

ERRATA Nº Di/2021 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2021 

OBJETO CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO  REGIONALIZADA 
| DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
PRESTADOS NOS MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NO BLOCO 3 

O Governo do Estado do Rio de Janeiro. por resio da Conmssão Espeoal 
Meia de Liciação da Concetsão da Prestação Regionalizada das 
Senços Púbvcos da Fornecimento de Água e Esgotamento Sanidário 
dos Serviços Complementares Prestados nos Municipios Localizados 
na Bloca 3 torna púbrica a Emala ão Edita de Concomência infemaconai 
o Di, pola 

ore se lá 

+ jpe sale qd) 

e ser entonicado mo sho eletrônico 
1] E E AR 

EI Prazo fina para agendar meia lácnica 1812021 

Leia-se 

Prazo na para agendar 
maia lácnica 

102 (décimo) dia úM amteriar 
à DATA DÊ ENTREGA DOS 

VOLUMES 

Processo nº SEI-1EDOV TT DESA. 

CAPITAL 
RENMAN SETTI 
renas sa niaglalo sem br 

sobrenome Linguanotto 
se mistura à história das 

temperos no Brasil. Foi um 
membro da família que, há se- 
te décadas, trouxe para o paisa 
cultura das especiarias em em- 

balagens de vidro. Nelusko 
Linguanotto Neto,o Nelo, ino- 
vou com misturas de tempe- 
ros “embalagens com moedo- 
ES —= E 1550 enquanto se foima- 

va um dos maiores especialis- 
tas brasileiros no tema, escre- 

vendo livros e aparecendo em 
programas de culinária. Ago- 
ra um novoberdeirodessa tra- 

dição quer levar o negócio pa- 
ta Tais Ness. 

A Familia é dona da Bom- 
bay. que nasceu como torme- 

cedora de temperos no seg- 
mento de food service — res- 
taurantes, hotéis, cantinas 

Foco. Do restaurante ao prato caseiro: a Bombay quer ganhar espaço na gôndo a 

corporativas etc. —em 2003, 
depois de a americana Mars 

comprar o negócio original 

da família, a Linguanotto. 
Por anos, à Bombay focou 

mais em atender a esse sep- 

mento do que se estabelecer 
como marca de varejo, embo- 
ra já estivesse em algu pis Gu 

permercados e até tivesse lo- 

jas própriasem shoppings. Hã 
quatro anos, o filho de Nelo, 
Sthefano Linguanotto, assu- 

mino cargo de diretor comer- 
cial e decidiu explorar a opor- 

tunidade. Apora, acaba de as- 

sumir como CEO e quer tur- 
hinaressa estratégia, 
— Em 2017, vi um tempem 

da Bombay sendo vendido par 
um preço muito fora da nar- 
malidade. Foi um estalo, Eu 

queria que o produto chegasse 

nas mãos de mais gente, que 
acabasse com sua fama de ca- 
reira. Foi quando resolvi bater 

500 milhões em fábrica de SC 

Os preços dos veículos — 

que no Brasil subiram mais 

de 25% no última ano devi- 
do áinflação local e também 
à escassez global de semi- 

condutores em meio à pan- 
demia — devem se manter 
estáveis em 2022, deacordo 

com Alexander Wehr. 

— Também somos afeta- 
dos, mas menos do quenos- 

sos principais competido- 

res. Somos otimistas, (...) 

sempre foi nossa política 
garantir dois, três ou qua- 

tro fornecedores. Em ter- 

mos absolutos, vamos pro- 
duzir mais veículos do que 
havíamos planejado no iní- 
cio do ano, no Brasil au- 

mentamos em 10% o que 
tinhamos planejado — dis- 
se o presidente da BMW 

paraa América Latina. 

MOTOS EM MANAUS 

Apesar do investimento, à 
multinacional não pre- 
tende contratar mais no 

pais, pelo menos não por 

enquanto. Dos cerca de 1 
mil funcionários da BMW 

no Brasil, 700 estão liga- 

dos à fábrica em Santa Ca- 

tarina. À empresa ainda 
mantém uma indústria de 
motos em Manaus, a úni- 

ca planta a fabricar moto- 
cicletas da marca fora da 
Alemanha, e escritórios 

em São Paulo. 

leiro segue muito próxima 
ao negócio. 
No conselho, ainda estão 

Alexandre Bebring, tam- 
bém um cofundador da 36, 
e João Castro Neves, que já 
foi presidente da Ambev. 

O CEO da companhia é 

Miguel Patrício, um portu- 
guês que também fez carrei- 

rana cervejaria fundada por 

Lemann. 
Anoticiateve impacto nas 

ações da Kraft. que encerra- 

ram o pregão em baixa de 

3,25%,a US$ 35,37. 
No pós-mercado de quarta- 

teira, os papéis já tinham re- 
gistrado baixa de 1,8%. Aofer- 
ta secundária será coordena- 
da pelo Bank of America. 

(Com agências internacionais ) 

àportade supermercados pelo 
país —conta Sthefano Lingua- 
notto, que tem 28 anos. 

De acordo com o executivo, 

o novo braço, à Bombay Ali- 
mentos, engoliria rápido o res- 

tante do negócio e hoje gera 
CHDO VEZES mais receitas Cu 

food service. Até porque, na 
pandemia, o nicho original so- 

freu um baque. 
— Se a gente não tivesse en- 

trado de cabeça no varejo tal- 
vez não estariamos mais aqui 

— especula o CEO, acrescen- 
tando que | emp Pesa Cresceu 

70% em 2020 e quer repetir o 

percentual este ano. 

Segundo Linguanotto, 05 
temperos da marca já estão à 
venda em 3 mil pontos de re- 
des de supermercado. 
Em 2022, a marca quer in- 

vestir R$ 10 milhões para for- 
talecer seu pé no e-commerce e 

lojas próprias, a Bombay 
Herbs & Spice. Hoje, são sete 
lojas próprias e uma franquia, 

Linguanotto quer elevar o mú- 
mero a 20 até o fim do 2022. 

Este Lexto toi ongina mente 

publicado na coluna de negócios 

Capita no site do GLOBO: 

blogs.oglobo globo com/caprtal 
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DUAS VIAS 
Boric promete d 

O FLÓRIDA NA CONTRAMÃO 

Governo republicano vira antivacina 
MAWES Cada vermas estados nas mãos do partido se opbem à iniciativa de imunização de B den 

PARA O CHILE 
Ireitos sociais, € ast defende 

legado de Pinochet no último dia de campanha 
ANDRÉ DL BIA DE 

arelie SocidadoBogiobo cor Br 

apenas três dias do primei- 

ro turno das eleições, os se- 
te candidatos a presidente do 
Chile encerraram suas campa- 
nhas ontem à noite, com co- 

micros pequenos para evitar 

multidões em função da pan- 
demia, Em seus discursos, 05 

dois candidatos favoritos, Ga- 
briel Boric, da esquerda, e José 
Antonio Kast, da direita radi- 
cal, prometeram levar ordem 
ao país, com métodos total- 

mente diferentes, Boric pro- 
meteu mais direitos sociais co- 

mo via, enquanto Kast propós 

medidas de caráter policial, 
defendendo o legado do ex-di- 

tador Augusto Pinochet. 
As eleições acontecem ten- 

do por pano de fundo um pro- 
cesso constituinte, uma crise 
econômica, mais de dois anos 

de protestos e um contexto de 
incerteza e alta polarização. O 
resultado estiemaberto, exce- 

to pela alta chance de os dois 
candidatos estarem no segun- 
do turno, marcado para 19 de 

dezenibro. 

. 

Boric encerrou a campanha 

na Plaza de Armas de Casa- 
blanca, cidade conhecida por 
seusvinhos brancos localizada 

entre a capital, Santiago, e a li- 

torânea Valparaiso, onde fica o 
Congresso, O convite publica- 

do em uma rede social citava o 

comício como “um encerra- 

mento de campanha com as 
características de nossa candi- 

datura: popular, democrática 

e antifascista . 
No discurso, Boric tentou 

equilibrar pautas de esquerda 

— direitos das minorias, direi- 

tas sociais, prioridades aos se- 
tones mais pobres — com uma 
imagem de moderação. Ele 

apresentou a expansão da rede 
de proteção social como única 

solução para a paz social: 

— E importante que mude- 

os para seguir em frente, 

Construir um Estado que ga- 

tanta direitos, dignidade e 

igualdade é aúnica formadese 
ter estabilidade — afirmou, — 
Um pais socialmente fratura- 

do não pode crescer. 

O dia do candidato foi pau- 
tado por uma notícia negati- 

va: Karina Oliva, que concor- 

re à uma vaga de Santiago ao 

Senado pela Frente Ampla de 
Boric, foi denunciada na im- 
prensa por suposto financia- 

mento ilegal de campanha 

em sua candidatura a pover- 
nadora em maio. Ela teria fei- 
to pagamentos volumosos à 
assessores fora do prazo per- 
mitido por lei. Boric afastou- 
se de imediato de Oliva, que 

era considerada uma das 

apostas mais fortesde seu par- 
tido a Câmara Alta, e a sua co- 
alizão indicou o voto em ou- 

tras pessoas. 

'FESTA DOS ATREVIDOS* 
Já Kast escolheu um parque 

em Las Condes, uma das par- 
tes mais ricas da Região Me- 

tropolitana de Santiago, para 

um show e um ato final de 

campanha. O evento, chama- 
do de “A festa dos atrevidos”, 

teve a participação de Charly 

E come 
diante chileno de direita, e de 
grupos de reggaeton. 

Centenas de pessoas, inclu- 

indo muitos jovens, se reuni- 
ram no parque. Alguns apoia- 
dores usavam bonés como so- 

Rastem Las Condes, Ele disse que as Forças Aramadts atuaram para o Chile seguir sendo um pais | vre' em 1973 

Bielorrússia apresenta plano 
para crise migratória com UE 
Bloco europeu, contudo. reage com cautela a contatos com Lukashenko 

BESLELAS E viiiso 

governo da Bielorrússia 

anunciou, ontem, uma 

proposta para resolver a crise 
migratóriaquese arrasta há se- 
manas na divisa do país com 

três nações da União Europeia 

(UE), e que tensiona ainda 
mais as já problemáticas rela- 
ções entre Minsk e Bruxelas. 

No entanto, os detalhes ou à 

própria viabilidade do plano 
ainda não foram esclarecidos. 

Pelo plano, revelado pela 

Presidência bielorrussa, a UE 
criaria um corredor humani- 

tário para a passagem de 2 mil 

imigrantes em direção ao blo- 
co — outros 5 mil imigrantes 
permaneceriam na Bielor- 

russa até serem repatriados a 

seus países de origem. Contu- 
do, as autoridades afirmaram 
que ninguém seriaobrigado à 
voltar para suas casas. 
Na quarta-feira, a chanceler 

alemã, Angela Merkel, o pre- 

sidente bielorrusso, Alexan- 

der Lukashenko, falaram por 
telefone e concordaram em 

iniciar um diálogo voltado à 

resolução da crise, mas ne- 
nhom dos commnicados men- 
clonava um eventual acordo 

sobre o destino dos refugiados. 
Ainda na manhã de ontem, 

o governo de Berlim negou 
qualquer acerto entre 
Merkel e Lukashenko — à 

Reuters, uma fonte do gover- 
no disse que “a situação na 

gan de Donald Trump “Make 

America Great Again”. Os jo- 
vens também gritaram “quem 
não pula é comunista” Kast 

detendeu o golpe de Augusto 

Pinochet contra Salvador Al- 
lende, em 1973, traçando pa- 

ralelo com à momento atual: 

Eleições ocorrem com 

pano de fundo de crise 
econômica, incerteza 
e alta polarização 

— Nossas Forças Armadas 

atuaram para o Chile seguir 

sendo um país livre 
—Háreceitas para recuperar a 

economia, mas não para recu- 

perar a liberdade após a es- 

querda assumir o poder. Nun- 
ca mais vamos nos render à in- 

rolerância da esquerda. 

Nas eleições também serão 
eleitos deputados federais, 
vereadores e mais da metade 

dos senadores . Além de Bo- 

rice Kast —que se alternam 
na liderança das pesquisas, 

sem um favorito — a eleição 

tem três candidatos que de- 

vem ocupar as três posições 
seguintes: o candidato do go- 
vema, Sehastián Sichel; Yas- 

na Provoste, da Democracia 

Cristã, de centro-esquerda; e 
Franco Parisi, que é um po- 

pulista conservador nos cos- 

tumes e com políticas econó- 

micas associadas à esquerda. 
Parisi passou toda a campa- 

nha nos Estados Unidos, e 

não toi ao Chile nem para o 
comício final, 

Sichel discursou na Praça 

Baquedano, em Santiago. 

Ele atacou os dois favoritos 
como radicais, 

— É fácil não brigar Com 

ninguém quando você tem 
uma luta e todos te seguem, 

como um caudilho — afir- 

mouem referência a Kast, an- 

tes de apontar para dd CSUuT- 

da: —A primeira forma deter 

coragem é dizer ao comunis- 

[nó e dO Mmanasmo, com todas 

as letras, que nunca mais acei- 
taremos a violência no Chile. 

Provoste escolheu a cidade 

de Concepción, ao Sul, como 
sede do último comício. A es- 

colha buscava dar um sinal 

de descentralização de sua 
campanha, acenando a elei- 
toresalém de Santiago, À tar- 
de, ele visitou uma escolaque 

techará depois de quase 15 
anos de sua inauguração, 

quando ela era ministra da 
Educação. 

PROPAGANDA PROIBIDA 
Os outros dois candidatos, O 

extremista de esquerda 

Eduardo Artés e o centrista 

Marco Enriquez-Ominami, 
fizeram ambos atividades 

em Santiago. Desde a meia- 

noite de ontem para hoje es- 
tá proibida a propaganda 

eleitoral no Chile. 

Em função da pandemia, 20 
longo da campanha, ostradici- 

omais grandes comidos em to- 

do o Chile foram substituídos 

por transmissões ao vivo no 

Facebook ou Instagram, pe- 
quenos encontros e mensa- 

gens em redes sociais. Apesar 
de as infecções por Covid-19 
terem diminuído em função 

de um bem-sucedido progra- 

ma de vacinação, nos últimos 
dias houve um avanço no nú- 
mero de casos. 

Ng us li: 

Boric em Casablanca. Candidato af rmou no último discurso que “um pais soc alimente fraturado não pode crescer” 

fronteira é um problema eu- 
ropeu, no qual a Alemanha 

não atua sozinha”. Mais cedo, 

à Comissão Europeia havia 

descrito ds CONVETrsas Entre 

Merkel e Lukashenko — 

ram duas apenas esta semana 

— como “contatos hilate- 
rais”, rejeitando, por enquan- 
to, negociações mais ar wplas. 

IRAQUE OFERECE VOOS DE VOLTA 

Mesmo antes da eclosão da 

crise dos refugiados, as rela- 

ções com a Bielorrússia es- 
tavam em seu pior momen- 
to em décadas, No ano pas- 

sado, Lukashenko organi- 
ZM UMa ampla repressão 

contra seus adversários an- 
tes da eleição presidencial 

na qual buscava um sexto 
mandato — ele está no po- 
der desde 1994 — levando 

potenciais rivais aoexilioou 
à prisão. Nas umas, foi eleito 

com 80% dos votos, em um 

processo apontado como fraur 
dulento. Mais de 30 mil pesso- 
as foram presas em protestos, 

muitas delas submetidas a gra- 

=] alnisos, incluindo SERIE. 

Lukashenko se viu atingido 
por uma série de sanções € 

com o apoio apenas da Rússia, 
cpu parati Ú financiamento 

necessário para o funciona- 

mento do govemo. Já em 

2021, o lider bielorrusso aper- 
touo cerco ãaposição, chegan- 
do ao ponto de desviar uma ae 

ronave da Ryanair para prem- 

der um jornalista dissidente 
— depoisdenovas sanções, ele 

disse que poderia não mais ir 
pedir que imigrantes vindos 
de paises como o Iraque usas- 
sem seu território para chegar 

às fronteiras europeias. 
E foio que aconteceu: se- 

gundo denúncias de governos 

europeus e veiculos de jorna- 

lismo investigativo, o governo 
ampliou a oferta de vistos e 

mesmo voos para Minsk, vin- 

dos de locais no Oriente Mé- 
dive Norte da África, 

Em declarações ontem, o 

ministro do Interior da Eslovê- 

nia, país que ocupa a presidên- 
ciaratativa do bloco, defendeu 

que as fronteiras da UE sejam 
techadas, e sinalizou que a po- 
liticade"boasvindas” aos refu- 
giados não existe mais. 

Em outra iniciativa, o guver- 

no iraquiano está oferecendo 
voos a seus cidadãos que dese- 

jem regressar ao pais — on- 

tem, cerca de 430 pessoas jam 
embarcar de volta, especial- 
mente ao Curdistão iraquiano. 
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Alemanha impõe restrições a não vacinados 
República Tcheca e Eslováquia adotam medidas semelhantes para tentar conter quarta onda de Covid-19 
que assola regiões da Europa; os três países registraram recordes de novos casos diários na quarta-feira 

Dis. Da AiSLAaA O FADA 

Alemanha limitará o aces- 
PM so de não vacinados a res- 

taurantes e eventos públicos, 

culturais e esportivos nas regi- 
desonde hospitais estão sobre- 

carregados de pacientes com 

Covid-19. O anúncio, feito on- 

tem pela chanceler Angela 
Merkel, de saida do cargo, 

acontece em um momento de 

novo recorde de casos no país, 

especialmente Entre pessoas 

que não se imunizaram, Se- 

gundo Merkel, a medida é 

uma tentativa de evitar uma 

nova quarentena no pais. 
O pacote foi apresentado pe- 

las legendas que provavel- 

mente formarão o proximo 

governo da Alemanha — Par- 

tido Social-Democrata (SPD), 
Partido Verdee Partido Liberal 
Democrático (FDP) — após 

uma reunião de emergência 

com líderes nacionais e regio- 

nais, como resposta à quarta 
onda da pandemia que assola 

parte da Europa. 

PASSE LIVRE À RECUPERADOS 
Mais cedo, República Tcheça 

é Eslováquia, dois países que 

estão entre os mais afetados 

na União Europeia (UE), 

também impuseram restri- 

ções de movimentos às pesso- 
as não vacinadas. Na Austria, 
desde segunda-feira, cerca de 

dois milhões de pessoas não 

vacinadas foram colocadas 
em quarentena. Os quatro pa- 
ises livram das restrições 

quem tiver se recuperado de 

Covid-19 recentemente, 
De acordo com o plano ale- 

mão, ataxa de novas hospitali- 
zações por Covid-19 a cada 
100 mil habitantes em sete di- 

as será a nova referência para 

a adoção de restrições em ca- 

da estado, Elasentrarãoem vi- 
gor quando a taxa ultrapassar 

3 por 100 mil —a maioria das 

regiões do pais já está nessa 

categoria. E quando ultrapas- 
sar 6 por 100 mil, além docer- 

tificado de vacinação, será 

preciso apresentar um teste 

negativo de Covid-19, Os lide- 

res ainda concordaram em re- 

Lomnar Os testes ETATuILOS, SLIS- 

pensos durante uma relativa 
calmaria no país. 

O pacote também deten- 

de a volta ao sistema de ho- 
meoffice, sempreque possi- 

Condenados pela 
morte de Malcolm X 

são inocentados 
Nos EUA, nova investigação de 22 meses conclui 
que Muhammad Aziz e Khalil Islam foram presos 
injustamente por assasinato do ativista em 1965 

Mena FÚRIA 

D homens condenados 
em 1966 à prisão perpé- 

tua pelo assassinato do ati- 

vista Malcolm X, um dos 
maiores expoentes da luta 

contra o racismo, foram ab- 

solvidos na tarde de ontem 

por uma juíza do estado de 
Nova York. Acxoneração de 

Muhammad A. Aziz e Khalil 

Islam representa um reco- 
nhecimento notável dos 

graves erros cometidos no 
caso, classificado como um 

“fracasso judicial” pela ma- 
gistrada responsável pela 

decisão, Ellen Biben. 

“EUPEÇO PERDÃO 
Após o anúncio, o plenário foi 

tomado por aplausos, e a juíza 
disse sentir muito não ser pos- 
siível devolver a Aziz e lalam os 

anos que perderam devido às 

condenações erradas. 
— Esses homens não tive- 

ram direito à justiça que mere- 

ciam — disse ao New Tork Tr 

nes na quarta-feira O p PoTThO- 

tor Cirus Vance, cujo gabinete 

antecipou a “anulação das 

condenações injustificadas” 
Uma investigação de 22 me- 

ses, conduzida em conjunto 

pelo gabinete do procurador 

do distrito de Manhattan, O 
Projeto Inocência e o escritó- 

rio de David Shanies, um ad- 

vogado de direitos civis, desco- 
briu que promotores e cduas 

das principais agências de se- 

gurança do pais — o FBle o 
Departamento de Polícia de 

Nova York — ocultaram as 
principais evidências que pro» 

vavelmente teriam levado à 

absolvição dos homens, Os 
dois foram condenados com 

base em depoimentos confli- 

tantes e sem evidências lísicas. 

== Quero DOTHEÇÃT minha 

exposição dizendo diretamen- 

te ao sr. Aziz, e à família do sr. 

Islam, e à de Malcolm X: eu 
peço perdão — declarou Cyrus 

Vance, logo no início da audi- 

dnciaontem. —Não podermos 

recuperar o que foi tirado des- 
ses homens e de suas famílias, 

mas ao corrigirmos o passado, 

podemos começar a recuperar 
aconfiança anterior 
Conhecidos na época co- 

mo Norman 3X Butlere Tho- 

mas 15X Johnson, eles passa- 
ram décadas na prisão pelo 

assassinato em 21 de feverei- 

ro de 1965, quando três ho- 

mens abriram fogo dentro de 
um salão lotado em Manhat- 

RENLINEO |igo6; TO, A TO FLh 

vel. Outra regra é a exigeên- 

cia de testes diários para 

funcionários e visitantes de 
asilos e casas de repouso, in- 

dependentemente de eles 

terem sido vacinados ou 

pão. Profissionais de saúde 
em contato com pessoas 
vulneráveis também serão 

obrigados a se vacinar. 
— À situação é muito dra- 

mática — disse Merkel. — E 

absolutamente hora de agir. 

A Alemanha, queaté a sema- 
na passada nunca havia tido 

mais de 50 mil casos em um 

único dia, registrou na quarta- 
feira um novo reconde; 65,371 

mé 

Corrida. Grupo de pessoas faz la diante de ómbus de vacinação em Berlim: só 67 14 dos a emães estão tota mente imunizados. taxa menor que a ce vinhos 

casos e 264. mortes em 24 ho- 

ras, um aumento de mais de 

12,5 mil contágios em relação 
andiaantenior (52.826). 

— () sistema sanitário ale- 

mão se encaminha para 
uma catástrofe — disse a 
porta-voz da ASSOCIAÇÃO Na- 

cional de Anestesistas. 

NO LESTE, SUBIDA RÁPIDA 
A Saxômia, que tem amenor 

taxa de vacinação e a maior 
taxa de infecção da Alema- 
nha, também já considera 

medidas como o fechamen- 

to-de teatros, shows e jogos 
de futebol ao público mais 

uma vez e o fechamento de 

bares e discotecas, segundo 

o jornal Bild. 
O Leste do pais, onde as no- 

vas infecções diárias aumen- 

taram 14 vezes no mês passa- 
do, é reduto do partido de ex- 
trema-direita Alternativa pa- 

ra a Alemanha (AD), que 
abriga muitas pessoas antiva- 

cina, que a deriram aos pro- 

testos contra O blog Leio. 

No pacote anunciado on- 
tem, também foram estabe- 
lecidas penas rigorosas de até 

cinco anos de prisão para fal- 

sificadores dos chamados 
passaportes da vacina, práti- 

MENAALE SAN TeLAMFR 

Absolrição afinal. Iuhammad Aziz deixa a corte em larhattan: solto em J0B6 elo passou 10 aros na prisão 
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Fim trágico, Maicoim À (direita) do lado de Luther King, ambos assassinados 

tan no início de um discurso 

de Malcolm X. Aziz, de 83 

anos, saiu da prisão sob liber- 

dade condicional em 1985 e 

estava no tribunal ontem. 
— Não preciso desta Cor- 

te, dos promotores ou de um 

pedaço de papel para dizer 

que sou inocente. Sou um 

bomem de 83 anos vítima 

do sistema de Justiça crimi- 
nal —afirmou Aziz, nasaida 

do tribunal, citado pelo 
New York Times. — Espero 

que esse mesmo sistema 
que foi responsável por essa 
violação judicial também se 
responsabilize por todos os 

danos que causou a mim, 

Islam, que também saiu sot 
condicional em 1987, marmeu 

em 2009 405 74 anos. Muja- 

bid Abdul Halim, terceiro 

condenado que con fessou O 

crime, terá a sentença mant- 

da. No julgamento, em 19665, 
ele já havia inocentado Aziz e 
Islam. Hoje com 80 anos, ele 

deixou a prisão sob liberdade 

condicional em 2010. 

Os documentos sonegados 
à Justiça na época incluem 

informações que envolviam 
outros suspeitos e ndo apor- 

tavam para Islam e Aziz. As 
notas dos promotores ainda 
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ca que se tornou um grande 
problema na Alemanha. 

— À situação nunca foi tão 
preocupante como agora, es- 
tamos em uma emergência 

muito grave —disse na quar- 
ta-feira o presidente do Insti- 
tuto Robert Koch, Lothar Wi 

eler, alertando que o número 

real de casos por dia pode ser 
até *o dobro ou o triplo” das 

cifras oficias. — Teremos um 

Natal verdadeiramente terri- 

vel se não fizermos algo con- 
tra a atual tendência, 

VACINAÇÃO BAIXA 
De acordo com o portal Our 

World im Data, a Alemanha 

tem 67,17% de sua população 
LO talmente vacinados contra 

a Covid-19, cifra inferior às 

de outros países da União Eu- 

ropeia, como França 
(68,81%), Malia (72,76%), 

Espanha (80,20%) e Portu- 
gal (87,78% ). Ontem, à Co- 

mitê Consultivo de Vacinas 
recomendou doses de refor- 

ço para todas as pessoas com 

mais de 18 anos. O pais con- 
tabiliza 5,2 milhões de casos 

e quase 99 mil mortes desde 

o inicio da pandemia. 

Na República Tcheca e na 
Eslováquia, as restrições en- 

trarão em vigor na segunda- 

feira. Os dois países bateram 
recordes de novos casos diâri- 
Ds na quarta-feira — 12. SRS na 

República Tcheca, e 8.342 na 

Eslováquia —e têm taxas bhai- 
xas de vacinação, Entre os 

tchecos, apenas 60,3% rece- 

beram pelo menos um dose, e 
58,1%, as duas; já entreos eslo- 
vacas, a situação é ainda pior, 

com apenas 46,7% da popula- 

ção vacinados com uma dose, 
e42,6% comasduas, 

indicam que eles não divul- 

garam a presença de policiais 
disfarçados no salão no mo- 
mento do ataque. E os arqui- 
vos do Departamento de Po- 

lícia revelaram que um te- 

pórter do New York Daily 
News recebeu uma ligação 

na manhã do crime indican- 

do que Malcolm X seria as- 
sassinado. 

Os investigadores também 

entrevistaram uma testemu- 
nha viva, conhecida apenas 
como 1.M., que confirmou o 

álibi de Aziz sugerindo que ele 

não participou do crime, mas 
estava, como disse à época do 

julgamento, em casa cuidando 

de um ferimento nas pernas. 

— |sso não foi um mero 
descuido — disse a advoga- 

da Deborah François. — Foi 

um produto de má conduta 

oficial extrema e grosseira, 

VERSÃO OFICIAL CONTESTADA 

A acusação contra eles era 
questionável desde o início 

e, nas décadas seguintes, 

historiadores levantaram 

dúvidas sobre a versão ofici- 
al, Uma revisão do caso, que 

toi realizada após um docu- 

mentário explosivo sobre o 
assassinato e uma nova bio- 

graf ia, trouxe à investigação 

denovoá tona. 

A investigação enfrentou 
sérios obstáculos. Muitos 

dos envolvidos no caso, in- 

cluindo testemunhas, in- 

vestigadores e advogados, 
bem como outros possíveis 

suspeitos. morreram há 

muito tempo, Documentos 
importantes foram perdi- 

dos e as evidências físicas, 

como armas do crime, não 

estavam mais disponiveis, 
(Com o New York Times) 
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Parkinson aleta mais de 
LO milhões de pessoas 

no mundo — são mais de 

200 mil apenas no Brasil. 

Nos últimos anos, surgiram 
tratamentos que aumenta- 
ram muito a sobrevida e o 

bem-estar dos pacientes, 
mas a ciência continua em 

busca de uma cura. Isso po- 

de estar mais perto de acon- 

tecer graças a descobertas 
recentes que ajudam a tra- 
çar as origens da doença. 

Segundo distúrbio newro- 

lógico mais comum depois 
da doença de Alzheimer, o 

Parkinson tem como sinto- 

mas mais conhecidos as al- 
terações motoras, como tre 
mores, rigidez e lentidão 

dos movimentos. Mas hã 

também outras manifesta- 
ções, CORO de pressão, ansi- 

edade, prisão de ventre, al- 

terações intestinais, oscila- 
ção da pressão arterial e até 

sintomas de declínio cogni- 

tivo em pacientes graves. 
— Hoje em dia o paciente 

vivemuito melhordo que hã 

20 anos. É dificil dizer que 

Lidria pessoa morre de 

Parkinson atualmente, Ela 
morre comadoen ça. Masos 

tratamentos, por melhores 

que Seja, atuam ape nas 

nos sintomas. Eles não im- 

pedem a progressão ou pre- 

vinem o aparecimento — 

dizoneu e pa Henrique 
Ballalai Ferraz, professor da 

Universidade Federal de 

São Paulo (Unifesp). 
Sabe-se que pessoas com 

Parkinson não têm niveis 

suficientes de dopamina, 
um neurotransmissor co- 

nhecido por seu papel na 

sensação bem-estar e moti- 
vação, associada ao sistema 

de recompensa, e que tar 

bém desempenha um papel 
fundamental no controledo 
movimento. Na doença, a 

redução na quantidade des- 

sa substância ocorre em de- 
corrência da morte de célu- 
las nervosas localizadas em 

uma região do cérebro cha- 
mada gânglios da base, nas 
profundezas docórtex. 

CURTO CIRCUITO 
Essa mortandade é a chave 

dos estudos recentes que 

procuram mapear adoença. 

Sem produção suficiente de 
dopamina pelascélulas ner- 

vosas. à Comunicação ce re- 

bral fica prejudicada. Sur- 
gemos sintomas motores ti- 

picos da doença, como tre- 

mores, rigidez dos mem- 

bros e diminuição dos movi- 
mentos. À deficiência da 

substância também leva a 

TERAPIA DE ESTIMULAÇÃO CEREBRAL PROFUNDA 

o 

DA MENTE 
Novos estudos indicam pistas para 
futuros tratamentos do Parkinson 

uma ampla gama de mani- 
festações menos visiveis 

mas gravemente debilitan- 

tes. Na lista, estão declínio 
cognitivo, depressão, dor e 
incontinência urinária. 

Nos últimos anos, desco- 

briu-se que uma proteina 
chamada alfa-sinucleina po- 

de estar envolvida nesse pro- 

cesso. Estudos mostraram 
que ela se acumula nesses 
neurônios produtores de do- 

pamina e isso acaba desenca- 

deando a morte da célula. 
Uma das linhas de tratamen- 

toem investigação tem como 

alvo a interrupção desse acú- 
mulo para tentar interrom- 
per a progressão da doença. 

Porém, estudos mais re- 

Centes apontam para DUTOS 

alvos. Pesquisadores da 

Universidade de Georpe- 

town, nos EUA, identifica- 

ram o que parece ser um de- 
feito vascular significativo 

em pacientes com Parkin- 

Como funciona a técnica mais moderna atualmente em prática 

Dois eletrodos são colocados em 

areas prolundas do cérebro 

Os dispositivos podem ser colocados | 
em três regiões do cérebro. À 
oca! zação irá variar de acterdo com 
as necessidades do paciente. À mais É | 
comum é o núcieo subtalâmico A 

DOSE DE REFORÇO 

Grávidas deverão tomar Pfizer 
MAWES Orientação do Mimstério da Saúde teve respaldo unânime de técnicos 

son moderadamente grave. 
A descoberta sugere que a 

barreira hematoencefálica, 

queatuacomo um filtrocru- 
cial para proteger o cérebro 
contra toxinas enquanto 
permite a passagem de nu- 

trientes, 0 dO funciona 2O- 

mo deveriaem algumas pes- 

soas coma doença. 

Nesses casos, a barreira 
não só impede as toxinas de 

sairem do cérebro como ini- 

be a entrada de nutrientes 
como a glicose, além de per- 
mitir que células inflamató- 
rias e moléculas do corpo en- 

treme danifiquem o cérebro. 

ALVO POTENCIAL 

De acordo com os autores, à 
resultado fornece um novo 
foco para intervenção tera- 
péutica. “Até onde sabemos, 

este é o primeiro estudo a 

mostrar quea barreira hema- 
toencelálica de corpo afere- 

ce potencialmente um alvo 

Os dispositivos são ligados a uma bateria t Rs 
implantada no peito sob a pele, que [ E ai 

d spara choques eéíricos 

4) Uma vez ativado, puisos elétricos 
contínuos são enviados às áreas-alvo do 
cérebro envolv das ro funcionamento 
motor, modificando os clreuitos 
cerebrais nessa reglão 

Fonte: Parkinson's Foundation, Cleveland Clint 
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Roduz 

em 75% os 

mavimentes 
involuntários 

Editora de Arte 

para q tratamento da doença 

de Parkinson”, disse Charbel 
Moussa, autor sênior do es- 
tudo, em comunicado. 

Outra descoberta inédita, 

publicada neste mês na 
prestigiosa revista Nature, 
mostrou que defeitos no 

complexo mitocondrial l do 

érbirá necessário para a 
sobrevivência dos neurôni- 

os que produzem dopami- 
na geramumalentae conti- 
nua progressão do Parkin- 

son, À pesquisa Lraz novas 

revelações sobre o papeldas 
mitocândrias, responsáveis 
pela respiração celular, já 

apontadas como parte do 

mecanismo da doença. 
O estudo conduzido por 

pesquisadores da Universi- 

dade Northwestern, tam 

bém nos EUA, demonstra pe- 
la primeira vez que os neurô- 

nios não morrem quando Ux- 

se complexo falha. Eles pri- 
meiro começam a funcionar 

mal, Essa latência entre fun- 

clonamento e morte descor- 
tina um novo campo tera- 
péutico porque permite no- 

vas abordagens para resgatar 

esses neurônios antes que o 
dano seja irreversível, 
Atualmente, o medica- 

mento mais eficaz contra à 

Parkinson é também o mais 
antigo. À levodopa, uma mo- 

lécula substitutiva da dopa- 

mina, é a pedra angular do 

tratamento, segundo Ferraz. 
A estimulação cerebral 

profunda (uma espécie de 
marcapasso parao cérebro), 
considerada o maior avanço 
no tratamento da doença 

nos últimos 20 anos, visã a 

mesma área e é comple- 
mentar ao remédio, Um es- 

tudo publicado na revista 

Neurology, que acompa- 
nhou os resultados de longo 
prazo do implante, mostrou 

que ele é capaz de reduzir 

em 75% os movimentos in- 
voluntários dos pacientes. 

—Uquea ciência espera é 

um tratamento que mude a 

progressão da doença. Tem 
muita coisa em teste e algu- 

ma val trazer resultados po- 

sitivos —diz oneuralogista. 
As novas linhas de pesqui- 

sa dadoença incluem novos 

tipos de neuroestimulado- 
res, probióticos, células- 
tronco e terapia genética. 

Gama ampla. O 

Parkinson afeta 

masde ll 

milhões de 

DESS0ES NO 

miindo. com 

vrntomas que 

vão de tremores 

a depressão 

Q 
“Hoje em dio 

paciente vive 

muto melhor. 
E dificil dizer 

aque Lurmier pressaxa 
morre de 

Parkinson, 

Ela morre 

com doença” 

Henrique 

Ballalai, 
neurologista 

“Ege do 

pronedro estudo 

DE TOs Rar 

que a barreira 
hetmetoence fálica 

pode oferecer 
But alvo I Nf O 

tratamento” 
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Pelo menos 

estados dão 

início a reforço 
estendido 
RJ, SP MG, PB, GO e MS já seguiram 
orientação do Ministério da Saúde e 

abriram aplicação para maiores de 18 

CONSTANÇA TATSCH 
constiaes fe tuciydleghana gem 
alho PunLE 

om o anúncio da amplia- 
C ção da dose de reforço 
para todos os adultos acima 
de 18 anos feito pelo Minis- 

tério da Saúde na terça-fei- 
ra, os estados do Rio de Ja- 

peiro, São Paulo, Minas Ge- 

rais, Pernambuco, Goiás é 

Mato Grosso do Sul já am- 
pliaram aimunização. 

Antes, o reforço era desti- 
nado a idosos, imunossupri- 
midos — pessoas com baixa 
imunidade, isto é, com cân- 

cer, HIV ou transplantadas, 
por exemplo — e profissio- 

nais de saúde. O intervalo, 

que antes era de seis meses, 

também mudou e passou 
para cinco meses, 
As cidades do Rio de Janei- 

ro já começaram a receber 
vacina para a ampliação, A 
Secretaria de Estado de Saú- 

de (SES) comunicou o en- 
vio de mais de 700 mil doses 

da Pfizer para 86 cidades. 

Na capital, todas as pessoas 
com 18 anos ou mais que já 
completaram CINCO meses 

desde a segunda dose podem 

procuraro postopara tomara 
terceira já a partir de hoje, 
anunciou à Secretaria muni- 

cipal de Saúde. A prefeitura 
do Rio também divulgou ca- 
lendário para imunização de 

pessoas com mais de 55 anos 
e idosos, que têm prioridade. 

SÃO PAULO 

O governador de São Paulo, 
João Doria, anunciou que, a 

ir de hoje, podem rece- 

a terceira dose todas as 

pesstas que torna Fam asduas 

inciais há pelo menos cinco 
meses. Ou seja, quem com- 

pletou seu ciclo vacinação 
até o mês de junho. Em de- 
zembro, podem se vacinar as 
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Diretriz. Segundo a orientação do mistério a terceira dose deve ser. preferencialmente, com Pfizer mas AstraZeneca e Janssen também podem ser sadias 

pessoas Coto CSquema Com - 

pleto em julho. Com a mu- 

dança, 7H) mil pessoas já es- 
tão aptas a receber a vacina. 
Noestado, o imunizantepara 
adose de reforço será aquele 

que estiver disponível no 

posto de saúde: Pfizer, Coro- 
naVac ou Astrazeneca. Na 

capital, porém, a vacinação 

seráapenas coma Pfizer. 
O Ministério da Saúde re- 

comenda que a terceira do- 

se seja, preferencialmente, 
da Pfizer, já que diversos es- 
tudos mostram que oimumi- 

zante que usa à tecnologia 

do RNA mensageiro promo- 
ve maior resposta imunoló- 
gica. Na falta dessa vacina, 

Anticorpos da AstraZeneca 
oferecem 83% de proteção 
Resultados da droga contra a Covid-19 mostram ganho de imunidade 

AstraZeneça anunciou 

À ontem que sua injeção de 
anticorpos monoclonais — 
cópias sintéticas que imitam 
aqueles produzidos pelo cor- 

po —oterece 83% de prote- 

ção contra a Covidl9 por 
seis meses, O medicamento 

foi criado para pessoas com 

alto risco de desenvolver a 
forma grave da doença e que 
não respondem bem às vaci- 

nas. À tecnologia já é usada 
no tratamento de câncer ede 

doenças autoimunes. 

A Farmacêutica também 

disse que um estudo separa- 

do em pacientes com Co- 
vid-19 leve a moderada mas- 
trou que uma maior concen- 
tração de AZD7442 reduziu 

o risco de agravamento da 
doença em 88%, quando ad- 
ministrada dentro de três di- 

as após os primeiros sinto- 
mas. O tratamento é feito de 
uma só vez, com duas doses 

sequenciais na braço. Os no- 
vos dados ainda não foram 

revisados por pares. 

Dados divulgados em agos- 

to sobre o estudo Provent, 

+ está em estágio avança- 
O, Aponta na que a terapia, 

chamada  AZD7MA42? ou 

Evusheld, demonstrava uma 

proteção de 77% contra do- 
enças sintomáticas após três 

meses da aplicação. 

“Os novos dados se somam 
do crescente coTpo de EvrI- 

dências que apoiam o poten- 

cial do AZD7442 (...) Esta- 
mos dra nçando COM Os pro- 

cessos regulatóriosemtodo o 

AstraZeneca ou Janssen po- 
dem ser administradas. 

A Secretaria de Estado de 

Saúde de Minas Gerais in- 

formou, na tarde de ontem, 
que, de acordo com a nota 

técnica enviada pelo Minis- 

tério da Saúde, está orien- 
tando os municipios a apli- 

carem uma dose de reforço 

da vacina contra Covid-l9 
para tados os adultos. 
Em Pernambuco, os mu- 

nicípios já estão autoriza- 
dos a iniciar a aplicação da 
dose de reforço no público 
de 18454 anos, cinco meses 

após a finalização do esque- 
ma vacinal, À Comissão In- 
tergestores Bipartite defi- 

niu que o intervalo de 4 me- 
ses, pactuado anteriormen- 

te, permanecerá para os tra- 
balhadores de saúde e pes- 
soas acima dos 55 anos 
Todos os sul-mato-gros- 

senses com mais de 18 anos 

também estão autorizados a 
tomar a dose de reforço. Ho- 

je, o estado tem mais 507 mil 

doses disponíveis. 
A Secretaria de Saúde de 

Goiás também informou 

que. seguindo as orientações 

do ministério, recomendou 
aos 246 municípios que ini- 

ciem a aplicação da dose de 

reforço às pessoas com 18 
anos Ou mais, conforme o A 

tervalo definido pela pasta. 

injeção, Medicamento usa proteinas que imtam os defesas naturais do corpo 

mundo e esperamos forne- 

cer uma nova opção impor- 
tante contra o Sars-CoV-Z o 

mais rápido possivel, disse o 
vice-presidente executivo da 

AstraZeneca, Mene Panga- 
los, em um comunicado, 

O grupo buscou no mês 

passado a aprovação para 0 
medicamento junto a autori- 
dades americanas e europei- 

as. Os anticorpos monocio- 

nais da Regeneron, Lilly e 
GSK-Vir tiveram aval dos re- 

Pulmões de vítimas revelam rastros do SARS-CoV-2 
Estudo com autópsias no sistema respiratório aponta efeitos do vírus e indica possíveis tratamentos para diferentes quadros 

GIULIA FIDALE 
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uase dois anos apóso ini- 

cio da pandemia do no- 

vo coronavirus, a clência 

ainda estã desvendando a 
ação do SARS-CoV-2 no or- 

ganismo em busca de novos 

tratamentos. A evidência 
mais recente veio de um es- 
tudo conduzido pelos Insti- 

tutos Nacionais de Saúde 
(NIH) dos Estados Unidos, 
publicado na revista Scien- 

ce Translational Medicine. 

QUEMPODE 0: 
SE VACINAR 

Por meto da autópsia pul- 

monar e da análise de amos- 

tras do plasma de pessoas 
que morreram em decor- 

rência da Covid-19, os pes- 

quisadores descobriram 
tendências que podem aju- 
dar a desenvolver novos tra- 

tamentos para a doença e 

entender melhor quais tera- 
pias já existentes são indica- 
das em cada estágio de pro- 

gressão do quadro. 

“Essas intervenções po- 
dem reduzir o número de 

pacientes gravemente en- 

termos que requerem cui- 

dados intensivos e ventila- 

ção mecânica, bem como li- 
mitar o número de indivi- 

duos que apresentam com- 
prometimento da função 
pulmonara longo prazo”, es- 
crevem os pesquisadores. 
Para chegar a essa conclu- 

são, a equipe analisou amos- 
tras de pulmão de 18 cadá- 
veres e amostras de plasma 

de seis desses casos. O estu- 
do incluiu pacientes que 
apresentavam pelo menos 
uma condição dealtorisco e 

que marreram entre março 

e julho de 2020, entre três a 

47 dias após o início dos sin- 
tomas. Esse variação possi- 

bilita comparar casos de 

curto, médio e longo prazo. 
As descobertas incluem 

detalhes sobre como o novo 

coronavirus se espalha nos 

pulmões, manipula a siste- 
ma imunológico, causa 
trombose generalizada e 

tem como alvo as vias de si- 

nalização que promovem 
insuficiência pulmonar, fi- 

brose e comprometem re- 

paração de tecidos, Todas as 

casos mostraram resultados 

consistentes com dano alve- 

olar difuso, que impede o 

fluxo adequado de oxigênio 

para o sangue e, eventual- 
mente, torna os pulmões 
mais espessos e rigidos. 

De acordo comosautores, 

as dados fornecem pistas 
para o uso de diferentes in: 
tervenções terapêuticas, in- 

dicadas para os diversos es- 
tágios de progressão da do- 
ença, e indica alvos para o 

desenvolvimento de novos 

RIO DE JANEIRO (RJ) SÃO PAULO (SP) BELO HORIZONTE (MG) 
Reforço para Reforço paramaloresdel8anos que Reforço paraidosose CURITIBA (PR) 
homens de receberama segunda dose davacina  imunossuprimidoscom  Joposcssom 
60 anos até 17 de junho 18 anos ou mais BRASÍLIA 

SABADO — Repescagem para SÁBADO = RepescagemD3 Dê e SALVADOR (BA) 
homens emulheres de 60 anos Di da Pfizer Mutirão D2 

A maior parte dosestados 
estã se organizando para 

adotar a diretriz, como o 

Rio Grande do Sul. Já o go- 
verno do Acre informou 
que estã organizando Eru - 

tirões de vacinação a partir 
deste final de semana. No 
Amazonas, a terceira dose 

também come cará a Ser 

aplicada no fim de semana, 
Outros estados aguardam a 

chegada de mais doses ou à 

compromisso do Ministé- 

rio da Saúde em relação ao 
envio para começar à am- 

pliação, comõoo Paraná. 

LEIA MAIS SOBRE O REFORÇO 
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puladores dos EUA para o tra- 

tamento de pacientes Co- 
vid-19 não hospitalizados. 

Para o ensaio Provent da 

AstraZeneca, cerca de 5.200 
participantes sem infecção 
por Covid-19 foram dividi- 

dos aleatoriamente em dois 

grupos, com um voluntário 

recebendo placebo para cada 
dois recebendo Evusbeld. 

IMUNIDADE BAIXA 

A AstraZeneca disse que 0 
principal foco do Evusheld, 

que pertence a uma catego- 

ria de drogas baseadas em 
proteinas feitas em laborató- 

rio que imitam as defesas na- 

turais, é ajudar individuos 
imunocomprometidos e em 
risco. Os voluntários serão 

acompanhados por 15 meses 

para coletar evidências de 
proteção mais duradoura. 

medicamentos. Essa com- 

preensão é particularmente 

relevan Le para o tratamento 

de pacientes de alto risco, 

como idosos e pessoas com 
obesidade ou diabetes. 

Eles indicam que a doença 
exige tratamento combina- 

do com remédios antivirais 

de ação direta, como remde- 
sivir, e terapéuticas que mo- 

dulam as respóstas imunes. E 

também mencionam a ne- 

cessidade de uso de cutros 
medicamentos, como corti- 

coldes, e anti-inflamatórios 

mais direcionados, como 
mavrilimumabe e tocilizu- 
mabe. À equipe ainda alerta 

para a urgência de desenvol- 

ver drogas específicas para a 
fibrose pulmonar, comum 

em formas graves da Covid. 

OUTRAS CIDADES MAIS DETALHES 
DAVACINAÇÃO 

Aponte a câmera 

do seu celular 

parao QR e veja 

calendário 
de algumas cidades 

o per ; 
a 

| i 
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O poder do 
afago social 

uando vivi nos Estados Unidos há muito 
tempo, levava meu filho de 3 anos a uma 

escola em um bairro próximo. Bermno início, 

entrávamos alegres de mãos dadas naquele 
ambiente colorido, mas, quando eu me pre- 
parava para deixá-lo e ir trabalhar, não tinha 

jeito: Pedro se derramava aos prantos. Estres- 
setotal, Logo no primeiro dia, ummenino da 
turma se aproximou, viu a cena dramática, 

chegou mais perto e colocou a mão no ombro 

do Pedra. O choro se repetiu nos dias seguin- 
tes, mas diminuia, sempre com o afago afeti- 

vo de Nathan. Aos poucos foi cessando e, em 
tita SEAna, Pedro estava completamente 

ambientado e tranquilo. É que passou à 
semana saindo dsprn o e culpado para 
trabalhar, sem ninguém no carro para um 

afago tranquilizador... 
O comportamento de Nathan chama-se afa- 

go afiliativo, ou tato prossocial, uma reação 

consequente à empatia que sentimos pelo so- 
frimento ou estresse do outro. Algumas condi- 
ções psiquiátricas apresentam embotamento 
dessa propriedade. É muitas espécies animais 
têm esse comportamento — pássaros, roedo- 
res, macacos —, oque indica que se trata de al- 
go que a evolução selecionou para garantir a 
coesão social desses animais, importante para 
a sua sobrevivência como espécie, 
Importa revelaros detalhes desse comporta- 

mento, para melhor fortalecê-lo na sociedade, 
e tentar mitigar a solidão social dos que não o 
apresentam. Foi oque fez um grupo de pesqui- 
sadores da Universidade da Califórnia. Traba- 
Iharam com pares de camundongos em conta- 
to próximo na mesma gaiola. No experimen- 
to, um dos animais era antes confinado duran- 

te alguns minutos em um compartimento mi- 

núsculoque mal dava para ele se mexer. Ao ser 
colocado na gaiola, o animal estressado se re- 

colhia a um canto onde ficava sozinho, sofren- 
do, Seu par não estressado, entretanto, aos 

poucos se aproximava, rodeava, observava, é 
afinal oacarinhava como focinho várias vezes. 
Afago afiliativo, totalmente eficaz para dimi- 
nuir o estresse do amigo. Nathan e Pedro, em 

versão bichinho, 
O tato prossocial é À questão que se colo- 
presente em cou para os pesquisado- 
diversos animais,  resera, primeiro, saber 
indicando que se como o camundengo 
tratadeumtraço Nathan percebia o es- 
evolutivo paraa  tresse do camundongo 
sobrevivência Pedro. Na falta de ex- 
como espécie pressão verbal, busca- 

ram, e descobriram, que 
a informação emocional era codificada pelo 
olfato, porque o camundongo estressado pro- 

duzia substâncias químicas corporais percebi- 
das pelo amigo como sinais de estresse do ou- 
tro. Depois disso foi necessário indagar para 
quais regiões do cérebro a informação do es- 

tresse alheio era conduzida. Por meio de mi- 
crofibras óticas inseridas no cérebro, não só 
identificaram o local envolvido — chamado 

amipgdala medial —como o subgrupo de neu- 

rônios ativados, classificado segundo marca- 
dores moleculares específicos, A amigdala é a 
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região do cérebro que realiza a avaliação da va- 
lência emocional dos estímulos externos: se 
são negativos ou positivos. se muito ou se pou- 
co Com essaavaliação é possivel programar os 
comportamentos subsequentes, se vamos afa- 

gar ou passar direto pelo outro que sofre ao la- 
do. O experimento dos pesquisadores conti- 
nuca para descobrir para onde os neurônios 
da amigdala do camundongo amigo conduzi- 
am a informação de sofrimento do camun- 
dongo estressado. Tudo feito com um nível de 
miniaturização espantoso. Conseguiam mi- 
croestimular precisamente o subgrupo de 
neurônios ativos na amigdala, e captar a infor- 
mação em outra região bem na base do cére- 
bro, chamada hipotálamo. Descobriram tam- 
bém por lã o subgrupo molecular de neurôni- 
osque recebia a informação do estresse alheio, 

e produziamo comando ao córtex cerebral pa- 
ra disparar o comportamento afiliativo do ca- 
rinho que conforta. 
Pedro perdeuo contato com Nathan. Mas de- 

ve agradecer à amigdala e ao hipotálamo do 
amigo solidário que foi tão crucial para aliviar o 
seu estresse. E o pai ficou para sempre marcado 
pela consciência da importância que as redes 
peurais prossociais do cérebro desempenham 
para a coesão que devemos ter na vida coletiva. 

Prevenção, Cientistas recomendam 300 mmutos semanas de atidades muderadas para evitar certos ligoudet câncer, CHE estudos mostraram ainda que O exercício emb aumenta a béóvida de pac entes que enfrentam a doença 

GRETUHES RETNOLDS 

Ea Dara Minho Ti nina 

M ais de 46 mil casos de 

câncer nos Estados Uni- 
dos podem ser evitados a ca- 
da ano se a maior parte da po- 

pulação americana cami- 

nhasse por cerca de 45 mim 
Los pordia, TRostrou um novo 

estudo revelador sobre se- 

dentansmo, exercícios e do- 

enças malignas. O trabalho, 
que analisou a incidência de 

câncer coshábitas deativida- 
de fisica de quase 600 mil ho- 
mense mulheres americanos 

descobriu que 3% dos casos 
de câncer comuns nos EUA 

estão fortemente ligados à 
inatividade. Algo tão simples 

como se levantar e se mover, 

sugerem as descobertas, 
de ajudar dezenas de mil 

res de pessoas a evitar o de- 
senvolvimento de câncer nos 
próximos anos. 

Já temos muitas evidências 

de que os exercicios têm im- 
pacto no risco de câncer. Em 
experimentos anteriores, a 

atividade fisica mudou o sis- 

tema imunológico de manei 
ras que ampliam a capacida- 
de do corpo de lutar contra o 

crescimento do tumor. 

A atividade física também 
foi associada a uma sobrevi- 

da maior de pessoas com 

certos tipos de câncer, pos- 
sivelmente aumentando os 
niveis de substâncias infla- 

matórias que inibem o cres- 

cimento das células cance- 
rigenas. Uma revisão de 

2016 no JAMA Internal Me- 

dicine concluiu que nossos 
riscos para pelomenos 13 ti- 
pos da doença, incluindo 

Cinco horas de pia * 
moderados por semana 
podem prevenir 
alguns tipos de câncer 
Estudo concluiu que mais de 46 mil casos anuais da doença 
seriam evitados nos EUA se as pessoas tivessem rotinas ativas 

câncer de mama, bexiga, 

sangue e reto, caem subs- 
tancialmente se formos fisi- 
camente ativos, eum relató- 

rio separado de 2019 calcu- 
lou que essas reduções po- 
deriam chegar a 69%. 
Ao mesmo tempo, muitos 

estudos mostratam que Ser 

inativo aumenta os riscos 
para vários tipos de câncer. 

Surpreendentemente, no 

entanto, 05 cientistas sabem 

pouco sobre como esses ris- 
cos se traduzem em casos 

teais ou, mais concreta- 

mente, quan tas pessoas A 

cada ano têm probabilidade 

de desenvolver câncer por 

causa do sedentarismo. 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 
Portanto, para o novo estu- 

do, que foi publicado em ou- 
tubro na Medicine & Scien- 

ce im Sports & Exercise, US 

pesquisadores da Sociedade 
Americana do Câncer e da 
Universidade Emory, em 

Atlanta, usaram um tipo so- 

fisticado de análise estatisti- 

ca chamada “PAF” para me- 
dir a ligação entre câncer e 

inatividade. 

Exercícios mudam o 
sistema imunológico e 
fortalecem o corpo para 
lutar contra um tumor 

PAF é a sigla em inglês para 

“tração atribuível à população” 
e éuma furma matemática de 
os cientistas estimarem quan- 

tasocorrências de umadoença 

— ou respostas a medicamen- 
tos ou outras reações biológi- 
cas — em uma população 

rande podem ser o resultado 
é Lima comportamento espe- 

cifico ou de outro fator. Ela po- 

de nos dizer. por exemplo, 

quantos casos anuais de cân- 
cerde cólan —dentre todas as 
ocorrências conhecidas da do- 

ença a cada ano — podem ser 

atribuídos ao huma, ao álcool, 

aos alimentos gordurosos ou a 
excessos em geral. 

Para calcular o PAF de cân- 

cer resultante de inatividade, 
os cientistas da Sociedade 
Americanado Câncer inicial- 

mente extrairam dados anô- 

nimos do banco de dados de 
Estatísticas do Câncer dos 

EUA sobre casos para todos 

os americanos com 20 anos 
cu mais entre 2013 e 2016. A 

equipe se concentrou tanto 

no total de casos de câncer 

quanto em sete tipos de cân- 
cer que, em estudos anterio- 

Es, estavam intimamente ki- 

gados em parte à atividade 
tou inatividade ), que são tu- 
mores de estômago, rim, esó- 

lago, cólon, bexiga, mama e 
endometrial. 
Em seguida, verificaram 

quantoos adultos americanos 

afirmam exercitar-se, com ba- 
seem mais de meio milhão de 
respostas fornecidas a duas 

andes pesquisas nacionais. 
Os pesquisadores extrai- 

Caim às res Stis E as agrupa 

rami com has no fato de as 

pessoas atenderem ou não 
às recomendações da Socie- 
dade Americana do Câncer 

para atividade física. Essas 
diretrizes preconizam 300 
minutos, ou cinco horas, de 

exercícios moderados, co- 

mo uma caminhada rápida, 
acada semana para reduziro 
risco decâncer. 

Finalmente, os pesquisado- 
res ajustaram essas estatisti- 
Cd& para a massa corporal e 

outros fatores, reuniram da- 

dos adicionais sobre os riscos 
de cá nRocer e conectaram io- 

dos os números em uma 

equação, que então resultou 

no PAF para casos de câncer 
ligados à inatividade. Esse 

número acabou sendo 
46.356, ou cerca de 3% do to- 
tal de casos de câncer anual 
(excluindo oscasosdecâncer 
de pele não melanoma). 

ESTÔMAGO 
Quando eles examinaram 
os tipos individuais de cân- 
cer, o de estômago estava 
mais ligado à inatividade, 
com cerca de 17% de todos 

os casos anuais atribuíveis 

ao sedentarismo, contra 4% 

dos cânceres de bexiga. 

Abnanotícia, porém, é que 
esses números são maleã- 

veis. Qu seja, temos a capaci- 

dade de reduzi-los. O exerci- 
cio pode “prevenir potenci- 
almente muitos tipos decân- 

cer nos Estados Unidos”, dis- 

se Adair K. Minihan, cientis- 

ta associada da Sociedade 
Americana do Câncer, que 

liderou o estudo. Se todos os 
americanos que podem se 
exercitar começarem a an- 
dar por umahora na semana, 

disse ela, teoricamente os 

46,356 casos ligados à inati- 
vidade vão desaparecer. 

Quase 17% de todos os 
casos anuais atribuíveis 

à inatividade eram de 
câncer do estômago 

O câncer é uma doença 

complexa que tem muitas 

causas interligadas e sobre- 
postas, como sedentarismo 

desempenhando apenas 

um pequeno papel. Além 

disso, os riscos estatísticos 
nunca caem a zero, Muitas 

pessuas ativas podem e de 

ato desenvolvem casos de 
câncer, explicou Minihan, 

Esse estudo, ela enfatizou, 

não temoobjetivo de“enver- 
gonhar as pessoas por não se 
exercitarem” ou de sugerir 
que o tumor de alguém seja 

culpa da própria pessoa o 
faltar à academia. Segundo 
pesquisadora, há muitos 

obstáculos à prática de ativi- 
dade física e outros tantos fa- 
tores que influenciam 
quem, emúltima análise, de- 

senvolve um câncer. 
Mas os resultados suge- 

rem que, se cada um pudes- 

se encontrar uma maneira 
de acomodar 45 minutos 
por dia de exercícios sim- 

ples. como caminhadas, po- 

deriamos reduzir as chan- 

ces de desenvolver muitas 
doenças malignas. 
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REFORÇO NA VACINAÇÃO 
jo expande aplicação da 3º dose 

e faz mutirão para atrair 600 mil atrasados 
RODEHO DE SOLIZA E 

LARISSA MEDEIROS 
grandes poêgpabo str fm 

a m mais uma etapa da 
cruzada contra o coro- 

navirus, a prefeitura do 
Rio começou a aplicar on- 

temo reforço da vacinaem 
todos os maiores de 18 
anos que tenham tomado a 
segunda dose há mais de 
cinco meses. O município 
criou ainda um calendário 
específico para imunizar 

pessoas de 55 a 59 anos à 
partir do próximo dia 29, 
Com um intervalo menor. 

Para receber a dose extra, 

as pessoas nessa faixa etá- 
ria devem comparecer à 
unidade de saúde na data 
marcada para a sua idade e 
ter tomado a segunda dose 
hã, nominimo, três meses. 

Além disso, para não dei- 
xar ninguém para trás, Os 
postos vão ficar abertos 
amanhã até as 17h no mu- 
tirão da segunda dose, que 

está liberada para todos os 
maiores de 12 anos. O ob- 
jetivo é atrair 600 mil cari- 
ocas que estão com a inje- 
çãoatrasada. 
Segundo o secretário 

municipal de Saúde, Dani- 
el Soranz, as pessoas que 
poderão tomar a terceira 
dose neste momento são 

poucas, pois a maior parte 
do público que completou 
cinco meses desde a se- 
gunda dose já se vacinou 
ps rque são idosos ou pro- 
issionais de Saúde. 
— São 160 mil pessoas ap- 

tas a tomar a terceira dose 
agora, por já terem comple- 
tado o intervalo minimo, 
mas a maioria delas já rece- 
beu o reforço. As pessoas 
que sobraram são um grupo 
pequen q COM posto POE 

quem tomou a CoronaVac, 
por exemplo —esclarece. 

PÚBLICO MAIS VULNERÁVEL 
De acordo o calendário 
por idade, quem tem 59 
dJnos é tomóôu a segunda 

dosehâmaisdetrâsmeses, 
por exemplo, poderá to- 
mar o reforço de 29 de no- 

vembro até 4 dedezembro. 

O cronograma segue com 
as pessoas de 58 anos, no 
periodo de 6a NU de dezem- 

bro. Depois, virão aqueles 

com 57 anos, de 13a 18 de 

dezembro. Os dias de 20 a 
23 foram reservados para 

quem tem 56 anos. Eocro- 
nograma fecha com aque- 
les de 55anos ou mais, de 
27 de dezembro a 4 de ja- 

neiro. Todos esses devem 

respeitar o intervalo de 
trós MESES. 

Soranz explicou que um 
dos maiores objetivos da 
decisão de estabelecer 

dois CLORO DAS — E [= 

doum deles aquele direci- 
onado a quem tomou a se- 
gunda dose há mais de 

Cinco meses, € O outro, O 

calendário por idade — 
foi antecipar o reforço pa- 
raalaixa etáriade 55 anos 

ou mais. 

— Esse grupo é mais vul- 
nerável aos efeitos da Co- 

CAMINHOS PARA 
A VACINAÇÃO 

Você tomou a primeira dose da 

vacina contra a Covid-lg? tas 

r * 
Sim Não 

v v 

ali Foi à 1a CER ERACEREAS E ta Vã ao posta 

Janssen? 

r Y 
Sim Não 

Y v 

Você à tomou a segunda 

ANE Cj dose da Plizer, AstraZeneca UU» 

E ou CoronaVac? 

A prefeitura Y Y 
ainda prepara Sim Não 

calendário de : E 

reforço da , * 

Janssen Regularizo 

sua situação 

1 b 
você tem BD o... be Pia 

a anos ou mas? LA 

r w 
Sim Não 

, 

+ Nocê pode É Você tem entre % 
tomar sua dose +” 56 e 59 anos? Y 

de reforço Sim Não 

v 
Tomou a segunda à 

morto dose há três ' 
meses ou mais? S : 

v v : 
Sim Não : 

j ” 
Sipao calend 

por idade 

aro 

* da dose de reforço 

Va Do posto tomar 

a dose Ce reforço 

né ” 
Vassrrrim 

E d+ 

Aguarde 05 três 

meses E siga o 

calendário por idade 

VOCÊ PODE SE 
VACINAR NO . 
POSTO DE SAÚDE 

Você é malor 

RR ata eh ao delBanos? te, 

a ” 

Sim Não 

Y 
Você tomou a segunda onso Você anda 
hã cinco máses-ou mais? e creeeracias aa, não pode 

É tomar a dose 

à de reforço Y ç 

Não 

r 

Aguarde 05 Cinco Meses 

ou novas datas da 

pretetura para sua idade 

Ecitora de Arts 

vid-19e, porisso, demanda 
uma atenção especial. E 

impo rtante tu Essas pe ar 

soas possam se vacinar an- 
tes, obedecendo ao prazo 
minimo de três meses — 

destaça. 

Ao saber das novas datas, 
o policial federal João Sou- 
za, de d44 anos, que tomou a 

segunda dose em maio, não 
perdeu tempo: foi ao Cen- 
tro Municipal de Saúde 

(CMS) Manoel José Ferrei- 

ra, no Catete, na Zona Sul, 

para tomar o reforço on 

tem meésimo. 

— Eu vim porque acho ne- 
cessário. Não faz sentidoser 
negacionista quando existe 

a ciência. Tem pessoas ao 
meu redor que são, que esta- 
Yam tentando me CoONVTEen 

Cera não tomar, me mos 

trando fake news, mas vim 
mesmo assim. E importante 
— diz ele. 

Para o administrador joão 

Pedro Marcos, de 24 anos, a 

vacinação é pelo bem de to- 
dos. Morador da Inglaterra, 

ele aproveitou a passagem 
pelo Brasil e foi logo ao pos- 
to. Ele disse que teme passar 

a Covid-19 para os avós: 

— Eu tomei minha segun- 
da dose no dia 17 de junho 
na Inglaterra, portanto há 

cinco meses. Aproveitei que 
estou aqui. Quero poder co- 
memorar as festas de fim de 

ano tranquilo com a família. 

Embora a cidade do Rio 

tenha definido as datas de 
aplicação da dose de refor- 

ço, um grupo ainda não sa- 
be quando estará apto a 
voltar aos postos: aqueles 
que receberam a vacina da 

janssen, ofertadano Brasil 
em esquema de dose úni- 
ca. Em orientação comple- 

Semtempo 

aperder. 

O polic al federal 

João Souza, 

de dá anos 

(acima), e João 

Pedro Marcos, 

de 24 anos. 

quemorana 

inglaterra 

tomaramo 

reforço ontem 

num postáro 

Catete: sepurida 

dose ha mais 

de cnce meses 

mentar divulgada quarta- 
feira, a Secretaria munici- 

pal de Saúde (SMS) infor- 
mou que aguarda o envio 
de mais lotes da vacina pe- 
lo Ministério da Saúde pa- 
ra anunciar quando val 

aplicar asegunda dose. 
Isso porque, antes de re- 

ceber o reforço, aqueles 

que tomaram a Janssen te- 
rão de receber uma segun- 
da dose da mesma vacina 
num prazo de dois meses 
após a primeira injeção, 
segundo orientações do 
Ministério da Saúde. Já a 

terceira dose poderá ser de 
outro imunizante, prefe- 
rencialmente Pfizer, e de- 

verá ser ministrada no pra- 
zonormaldas demais vaci- 
nas, de cinco meses após a 

segunda dose. 

JANSSEN: INDEFINIÇÃO 
O Ministério da Saúde ain- 

da não informou quando 

chegam os novos frascos 
da Janssen ao Rio, Além 
disso, para que o novo es- 

quema vacinal seja regula- 
rizado, ele ainda necessita 
da autorização da Agência 
Nacional de Vigilância Sa- 

nitária (Anvisa), que só 
deu aval até agora para o 
esquema de dose única. 

Embora a vacina da Jans- 
sen confira um bom nível 
de proteção com uma do- 

se ociclodeduasdosesjáé 
adotado em outros países, 
como os Estados Unidos. 
Estudos desenvolvidos ao 

longa do ano mostraram 
quea imunidade geradana 
prime ra INJEÇÃO, a CXEqs 

plo de outras vacinas, cai 

com o passar do tempo, re- 
forçando a importância de 
uma segunda dose. 
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Praias - imprágnas 
Hamergo Botalógo, Leblon e 
Barra (Quebra:Mar e Pepê) 

Ondas - Oncasde lim 
subindo à tânde, Ondulação de 

mu Melhores locais: Prairha 

Ventos - Ventos de costa a 
suoesta/ sul, várianço entra 
Qãa g5tm/h, Rxadas de até 

Macumha Arpostor e Leme am, 

iiicrrações: ini mrorminçães: Biconrt 

a 
o O CLIMATEMPO 

Vem chegand do e, jun ; em chegando o verão e, junto, a geosmina 
Concessionária diz que não dará tempo para implementar medidas contra a substância que deixa a água com sabor 

e odor; Cedae vai suspender fornecimento dia 25 para fazer manutenção da Estação do Guandu e promete novas obras 

GABRIEL SABÓIA bactérias que se alimentam — ventiva do Sistema Guandu | Corpo de Bombeiros, esco- e Queimados entra em ope- lagoas. Por isso, o problema se 
gabriel sabia fPaglote com fr ; a ; j : é E ; a 

do esgoto presente na água. no dia 25. O sistema será  lase demais serviços essen- ração em fevereiro, enquan- agrava no verão. A ETR Poços- 
Nos últimos dois verões, che. desligado das 8hàs 20h,eo ciais dentro das área de atu toaoutra, no Rio Ipiranga, f- Queimados conseguirá fazero 

0 diretor superintenden- 

te da Águas do Ria, Cley- 
son Jacomini, afirmou que a 

geosmina poderá voltar a as- 

sombrar os moradores da 

Região Metropolitana no 
próximo verão. Segundo 
ele, não há tempo para ado- 

gou às casas de milhares de 

pessoas deixando a água com 
cheiro e um sabor de terra. À 
Águas do Rio foi à concessio- 

nária que venceu a licitação 

paradistribuira águãe tratare 
coletar o esgoto da Zona Sul 

do Rio e de cidades da Baixada 

lornecimento de água, in- 

terrompido. O abasteci- 
mento vai ser retomado lo- 
go após o fim da manuten- 

ção, mas muitos moradores 

podem ficar sem receber 
água por até 72 horas, prazo 

para normalizar à serviço 

ação da Cedae. 

Uma das iniciativas para 
combater a geosmina é a 
construção de duas Estações 

de Tratamento de Rios 

(ETRs) em cursos dágua que 
levam muita poluição até a 

Estação de Tratamento do 

cará prontaem abril de 2022. 

A construção das duas 
UTRs, barreiras que reco- 
hem sedimentos que são tra- 

tados com produtos quiími- 

cos, é vista como à principal 
esperança para que os cario- 
cas não solram com altera- 

bombeamento de água em 

mande volume para dentro da 
lagoa de captação do Guandu 

em dezembro, o que vai ateru- 

ar o problema. Mas só conse- 
guirá trabalhar com tratamen- 
toquimico da água em feverei- 

ro. De qualquer maneira, es- 

tar medidas que garantam a Fluminense. A Cedae, que emtodosos pontos. Guandu. Apesar dos estor- ções na água. O projeto terá. peramos um controle maior 
qualidade da água distribui- ainda é responsável pelo tra- cos, o diretor de Saneamento um-custo de R$ 180 milhões. do problema —diz Olkumura. 
da pela Cedae até o fim do  tamentodetodaadguadistri- CARROS-PIPA e Grandes Operações da Ce- — A peosminadependede  Outraação contraageos- 
ano. À expectativa é que a si- buída no estado, garante de A empresa informou que, dae, Daniel Okumura, admi-  umaconjunçãodelatorespara mina, segundo a Cedae, é à 
tuação só seja normalizada está adotando medidas para. durante o periodo de inter- 1º que os sistemas não esta- se apresentar, como o aumen- aplicação de carvão ativa- 
no verão de 2023, evitaro problema. rupção do fornecimento de rão em pleno funcionamen- todas temperaturas daságuas, do no processo de trata- 

A geosmina é um composto Para isso, aempresáavaire- água, vai destinar carros-pi- to durante o verão. Segundo associado aodespejodeespoto mento da água, que conti- 

orgânico causado por ciano- alizar a manutenção pre- paa hospitais, unidades do ele, a unidade nos rios Poços e à falta de movimentação rias nua aser feita. 

De volta ao cenário carioca, bar 
Amarelinho faz festa na Cinelândia 
Reinauguração terá Moacyr Luz e distribuição gratuita de cem barris de chope 

UMÉNIO AMOILIM região ganhe ainda mais vida. seiscentas deverão ser servi- 
digo aros fito cam ie o ; ) = RT 

Seráuma alegria ver as pesso dasamanhã. Na parte exter- 
asnovamente no Amareli- na, haverá mesas mais moder- 

presto um ano de portas nho. Queremos todos aqui, nas, contrastando com a tradi- 
fechadas, o tradicional celebrando com a gente. Cada ção das pedras portuguesas no 

bar Amarelinho, na Cmelân- chope distribuído seráum piso. Essa mescla, inchasive, 
dia, no Centro da Rio, reabre hrinde ao retomo. Nós fare- faz parte da nova proposta. 

ao público amanhã. E a volta 
será em grande estilo, com 
uma apresentação de Moacyr 
Luze o Samba do Trabalha- 

dor, além de chope por conta 
da casa para quem aparecer 

mos um evento bem ousado, 

mas você já viu um time ver- 
cer a partida com medo, sem 
ir com tudo para o ataque? — 

brinca o empresário Antonio 

Rodrigues, dono da rede Bel- 

— Viemos para melhorar 

oque sempre foi bom. Res- 
gatar a autoestima do bar, 

modernizar algumas coisas 

sem perder o charmee a 
herança de um século de 

Mais cor. Amarelinho reabre ra Cinelândia com novo cardápio & mesas modermas, mas sem esquecer sua hestória 

Andrade e Vinicius de Mora- do Bio Leonel Brizola como conta Lourenço Lemos. 
entre 14he 18h. montee que agora dirige história — destaca onovo es. O endereço também foi cliente de frequência assídua Para a reinauguração, 40 

Por conta da promessa de  tambémobardaCinelândia  perente, Franciscode Assis,  palcode episódios importan- nas suas mesas: funcionários, sendo na 

casa cheia, a remessa inicial Acozinhaepanedosalão — de48anos quetrabalhava | tesdaculturae da política no —Elevinhasempreagui, cozinha, terão a responsabi- 
de 70 barris precisou ser interno foram reformados e ha 15 no Belmonte. pais. Sócio e gerente do Ama-  traziaseus correligionários, lidade de reconquistar os 
reforçada: agora serão cem tiveram o revestimento da Fundado em 1921, ocente-  relinhohã56 anos, Lourenço — protagonizava debates até a clientes — motivo de orgu- 

unidades distribuidas em parede trocado. Os lustres nário bar é testemunha da Lemos, de 86, lembra que os madrugada. E, como bom lho para toda a equipe. 

quatro chopeiras na calçada. foram limpos e pintados. O vida boêmia na Cinelândia protestos pelo impeachment gaúcho, pedia sempre chur- — Vero Amarelinho fe- 
Acxpectativaéquecercade cardápio, reformulado pelo desde a primeira metade do do ex-presidente Fernando rasco. Era muito comum chado entristece a praça. 

duas mil pessoas compare- chet Manoel Adriano, de 41 século passado, tendo recebi- Collor de Mello começaram tambémos artistassairemdo — Nósqueremos essas mesas 

cam ao evento de amanhã, anos, ganhou as famosasem-  dofiguras célebres como por ali. Além disso, segundo Cassino da Urca e termina- cheias de gargalhadas, bebi- 
—Eo pontapé para que a padas abertas do Belmonte: Oscar Niemeyer, Mário de ele, obar teveo ex-governador rem a noite aqui no har — das e comidas —diz Assis, 

Avisos Fúnebres 
e Religiosos 

ÂNUNCia Agora via 
WihatsÃop ou Telegram 
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Plantão: 2534-5501 
&abado: das 10 às Trh / Domingo e feriados: das 16 às 18h. 

FRANÇOISE LANGE 
Profundamente sensibilizados por ocasião do 

seu falecimento, o marido: Raphael; as irmas: 

Jacqueline (i.m.), Dominique, Chantal e Hervé 

(i.m.); os filhos: Thierry e Patric; as noras: Bettina 
e Fatima; os netos: Kevin, Marjorie, Gabriel, 

Daphne e Cedric (i.m.); e os sobrinhos convidam para sua 
missa de sétimo dia a ser celebrada na próxima segunda- 

-feira, dia 22 de novembro, às 16h, na igreja da Santíssima 
Trindade (Rua Senador Vergueiro, 141 - Flamengo). 
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Escolha de Sofia 

Fazer uma “escolha de Sofia” 
significa ver-se forçado a optar 
entre duas alternativas 

igualmente insuportáveis. Para as 
próximas eleições presidenciais, 

hã uma insidiosa e perniciosa 
campanha cujo objetivo é 

implantar em nossos corações e 

mentes um falso dilema: Lula ou 
Bolsonaro? O lulsma, por quase 

três mandatos, e o bolsonarismo, 
que ainda não completou um 
mandato, já não nos disseram a 
que vieram? Não basta? “Errar é 
humano. insistir no erro é 

burrice” É o que nos ensina a 
sabedoria popular. 

OTTO AZOI 

Ro 

Concordo que Bolsonaro nos 
envergonha em Dubai com 

estapafúrdias altitudes é 

esdrúxulas e desconexas 

palavras, como disse à leitora Nila 
Maria da Carmo Siqueira 
(“Contraste”, 17 de novembro). De 

fato, Bolsonaro é um traste 
comparado a Lula, que discursou 
no Parlamento Europeu e foi 

aplaudido de pé. Mas dal conchuar 
que “queira ou não, torna-se 
impossível optar por uma terceira 
via” é uma conclusão inadequada 

efalaciosa Nossas umas 
eletrônicas comportam mais de 

dois candidatos, e somente 

eleitores brasileiros escolherão à 

futuro presiderte Nenhum 

candidato terá voto em Dubai ou 
no Parlamento Europeu. Milhões 

de brasileiras e brasileiros estão 
cansados do “nós contra eles”, 
WILDE RAIA 

o 

Pomo da discórdia 

Se q ex-juiz Sergio Moro for eleito 
presidente da República, vai de 

vez, por água abaixo, o famoso 
dito popular de que Deus é 

NOVO APLICATIVO O GLOBO 
Anova versão do app 

oterece funções que 

tacilitam anavegação, 

além de unir todo 

o conteúdo on-line 

eimpresso Baixe 
apora ou atualize 

o aplicativo disponivel 

na Apple Storee nó 
Google Play 

Maru da 

navegação 

brasileiro! Depois do fasco que 

atende pelo nome de Jair 
Bolsonaro, o Brasil não merece 

mais um aventureiro, que por 

sinal mostrou que a verdade é 
uma palavra que não consta em 

seu dicionário! Portanto, o Cara lá 
de cima não permitiria tamanho 

despropósito! Ele fará questão de 
manter a nacionalidade “afetiva” 

no nosso imaginário! 

RONALDO SPAGNUOLO 
BELO MORPOATE. ME 

More serão adversário que 
alguns dos concorrentes à 

Presidência da República não 

postaram de enfrentar, O 
ex-juiz está com a faca e o 

queijo na mão. Poderá discorrer 
com muito conhecimento e 
segurança sobre a corrupção 
no Brasil. Acredito até que 
alguns dos pleiteantes fugirão 
dos debates Ou, caso topem 

pedirão para encarar as 

câmeras com os rostos 
encobertos por balacavas. Não 

refresque, Sergio Moro 
Desmascare essa pente Seja 

forte nos embates. O senhor 
podera ser o nosso presidente 

Por que não Moro e Mourão? 

JEOVAH FERREIRA 
TAQUARI, DF 

O poderoso chefão 

A mim causa profunda vergonha 

ver na capa do GLOBO (18 de 
novembro) a repugnante figura 
de Valdemar Costa Neto 
posando de proprietário de um 

governo psicopata quando seu 
lugar seria atras das grades. Por 

que. em países civilizados, 
bandidos cumprem longos 

pesiodos de prisão e aquieles 

vão apenas passar uns dias de 
férias? Valdemar, todos nós 
sabemos o que você tez e ainda 
faz Aproveite, 1550 também vai 
acabar. 

WILTON RIBEIRO GOMES 
MARICA Rá 

Como navegar 

Atela incial 

destaca 

oconteido 

on-line que pode 

ser atualizado 

aplicativo ficam 

guardadas 

Em Banca, 
o leitor poda 

baixar aedição 

EmBiblioteca, “mm 
as matérias | 

salvas do 

impressaem duas 

versões: pornaletexto 

Testar Jair 

Ja que o presidente da 
República fala que não se 
aprende nada no exame do 

Enem, seria interessante 
submetêé-to à prova para aferiro 

grau de preparo dele, Tenho 
dúvidas seele seria aprovado. 

JOSÉ ZIMMEEMAN 

RO 

O Tribunal Superior 
Eleitoral(TSE) deveria exigir 
que a pencade sabidos 

candidatos à Presidência da 
República fizesse as provas do 
Enem. O Índice de reprovação 
seria avassalador. 
VICENTE LIMONGI NETTO 
BRASÍLIA DF 

Ai, maratonista 

Parabéns, Aná Lúcia Azevedo, 

pela sua perseverança, pelas 
suas energia e determinação. 
por terminar aquilo que você 

começou. E um parabéns 
especial por você conseguir 
transmitir. quase que ao vivo, 
as Suas sensações ao correr 

uma das mais dificeis provas 
do atletismo. Chegueia me 
emocionar ao ler seu 

depoimento. Brilhante como 
você superou toda a 

dramaticidade de cobrir 

eventos tão emocionalmente 

perturbadores, uma 

pandemia e suas atividades 
diárias, e. ainda assim, 

encontrou forças para superar 
o desafio à que se propunha; 
terminar à Maratona do Rio. 

PAULO CÉSAR REBELO 
RO 

Correção do IRPF 
O fim de mais um ano estã 
próximo, e não vemos o governo 

federal se estorçar, defender e 

EmEditorias, 

o lestor 

consegue 
acessar suas 
seções preferidas 

no simbolo, 
o leitor pode 
salvar uma matéria 

para leitura posterior 

Otimede Ea 
colunistas 

do GLOBO 

está reunido em um 

único lugar noapp 

Apclicar 

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES 
Clube 
O GLOB DONSULTE CONEIÇÕES DA OFERTA 

NOSITE CLUBENGLDBC COM BR 

Referência Conforto e 
quando o exclusividade 
sabor é came em Saquarema 

20% 20º 

mm Mocellim Churras-  decames. Aoterta edequariaa sábado — OS PEDE-SE COM 

caria oferece 208% OFF ê válida de domingo a (12h às 23h). em Niterói 20% OFF na Pousada das 

paraassinantesnorodízio terça-feira (Ehãs22h)  enalihado Governador Garças, em Saquarema, 

ACERVO 

Ó À queda do Elevado Paulo de Frontin 
Tragédia no Rio causcuamorte de 25 pessõas ecelzou 18 teridos ha Sl anos 

honrar, com atraso de três anos, 
à promessa de campanha do 

candidato vitorioso de reajustar 

as faixas de desconto do 
Imposto de Renda dos 
trabalhadores assalariados. 

Será que poderemos considerar 
a promessa como mais uma 
mentira é mais uma enrolação 

do Posto Ipiranga? 
LUIZ ARAUJO 
RIO 

Servidores federais 

Em relação ao anunciado 
aumento de salário a servidores 
federais, convém notar que 
fazem parte dessa cateporia 

médicos, professores, 
enfermeiros, pesquisadores, 

técnicos e fiscais da Anvisa, 
do Ibama, da Funai, entre 
outros. Responsável pela 
prestação de serviços 

essenciais para a população, o 
setor rião tem reajuste de 

salário faz alguns anos. 
PATRICIA PORTO DA SILTA 

RIC 

em 

Pensão cobiçada 

No dia 4 de novembro, recebi 
um e-mail comunicando que o 
processo de pensão por morte 

do meu marido havia sido 
concluido. Estou aguardando 05 

próximos passos & não sei ainda 

qual será o valor da pensão. No 
entanto, desde essa data tenho 
recebido inúmeras ligações 
oferecendo empréstimos! 

Nesta quinta-feira, dial, 
recebi até o momento, 16 horas, 
37 ligações 
Gostaria muito de saber a quem 

devo esse incômodo. Quem 

passou a informação para as 
financeiras, pois nem eu 

mesma sei quanto vou receber! 

Se alguém puder me ajudar, 
agradeço. 

MARGARIDA U. KHALAÇA 

Rio 

PODCAST 

Sra 
O ELO RO 

A a ct PR a 

iss tino e | indicado 

ms o e dd 

a dm as 

na Região dos Lagos televisão. minibar ar- 
Qespaço tem duas condicionado e varanda, 

piscinasequartoscom — Saibamaison-line, 

ho Ponto 

Publicado a partir 
das Eh, de segundaa 

sexta, com análises E 

informações sobre o 

principal tema do dia 

Como ouvir 

Está disponivel 

no site do GLOBO 

enas plataformas 
de podcast 
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Que gente é essa? 

Interessante que a colunista 
Patrícia Kogut tenha dado 
Nota Zero para o comentário 

de José Carlos Bernardi de que 

amorte dos judeus ajudaria na 

retomada econômica do 
Brasil. Lançou a pergunta: 

"Que pente dessa? À 

resposta: é pente como muitos 
políticos, começando pelo 

próprio presidente... que diria 

que um comentário como esse 
“Bacarado nosso governo”, 

PEDRO BRANDÃO 
RD 

Jogo de empurra 

Quem multa motociclistas no 
Rio? Resposta oficial: ninguém. 
Aos fatos: saindo de casa, 
próximo à Praça São Judas 
Tadeu, eu me deparei com uma 
motocicleta sem placa 

estacionada próximo auma 
hamburgueria. A menos de dez 
metros havia uma viatura da 

Guarda Municipal com agentes 
sem mascaras conversando e 
consultando o celular. Quando 
apontei para à motocicleta, eles 

retrutaram que não podem 

autuar motoristas, já que estes 
só podem ser abordados pela 

Polícia Militar. Mais adiante, 
havia também uma viatura da 
PM, com três policiais também 
conversando e consultando o 
celular sem máscara, aos quais 

relatei a mesma situação. Fui 
então informado de que só a 

Guarda Municipal pode lavrar 

autuações de trânsito. Eisaio 
que muitos motociclistas já 
sabem: ninguém multa 

motocicletas sem placa Não é 

tanta surpresa assim, já que 
Sabemos que ninguém também 

autua motoristas que furam o 
sinal vermelho — de 
motocicleta ou de carro. 
CLÁUDIO ESPERANÇA 

RO 

15/1871 

Tim Maia 

Lamentável o abandono da 
Ciclovia Tim Maia. Tantos 
anos depois do acidente que 

vitimou uma pessoa, à 
ciclovia se encontra 
interditada e deteriorada, 
sem previsão nenhuma de ser 

recuperada. 
É patético que uma cidade 
como o Ria, que tem obras de 

arte da engenharia como o 
Túrel Rebouças e a Ponte 
Rio-Niterói, hoje em dia não 

seja capaz de deixar em 

ordem uma simples obra para 

bicicletas, que tantos 
benefícios traria para a 

população. 

Vergonha. 
MÁRIO EARILÁ FILHO 

SÃO PAULO. SP 

Coveiros do Vasco 

Desde o inicio da Série E do 
Campeonato Brasileiro que 
aquineste jornala torcida 

vascaína se expressava 
quanta à incompetência do 
presidente Jorge Salgado, de 
Alexandre Pássaro é Adriano 

Mendes, financeiro que havia 
contribuido para a péssima 
gestão de Alexandre Campelo, 

levando o Vasco para a 

segunda divisão, mas que. 
inexplicaveimente, havia sido 

mantido por Salgado. 
Deuno que deu: o Vasco não 

subiu, o técnico foi demitido, 
Alexandre Pássara também, 

mas a dupla responsável 
pelas escolhas absurdas e 
fracassadas, Salpado e 

Adriano, continua. 

OQ Vasco não tem time, 

técnico, diretor de futebol, 
rumo. Mas eles continuam na 

missão de enterrar o grande 

Vasco da Gama. Acordem, 
beneméritos. Acorda, torcida 
ELIO DEMIER 

EA 

HÁ 50 ANOS 
Descanse em par, passar bem, Napoleão 

TESTE MOSTRA QUE VIDA PODE 
EXISTIR EM PLANETA SEM ÁGUA 

Ti dh e RÁ 

Tânia Carrero jamais se esquecerá de uma frase 

de Ibsen que ela repetiu por quatro meses no 

seu dialogo com Napoleão Muniz Freire, no palco 
ondeencenavam "Casade bonecas”:"Descanse 
em paz, passar bem, Dr. Hank” Na noite de 
quarta-feira, Napoleão ouviu essa sentença 
pela última vez: ontem, logo depois do café 

damanhã, tombou morto em seu apartamento, 
vítima de um enfarte fulminante O ator, 
fundador ao lado de Maria Clama Machado 
do Teatro Tablado, foi sepultado esta manhã, 

LOTERIAS LOTOFÁCIL (concurso 2.375, 4 5.8.0 12.12 44,17 18,19.20.2] 22.23.25 QUINA (concurso5708):2.4 33 52 E5 DUPLA SENA (concurso 2 299) Vsorieio =1,10.22. 25 44.47 Esortev-E 9,15 24,26,37 
% se Diabos dies checar es sulincos lariisn em agêncisa obcima na ido da CEF posqee. corn ga bctdeisa de decks ho ce posrial és múrmeroa aepoi publicados dirubgados sesspre sa fim dimside poda CEF podem corrimento estar deirande, 
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Esportes 

Vitória 

do racismo 

O Superior Tribunal de Justiça Desporti- 
va (ST]Djacabadecriarumaáreapara 

o livre exercício de insultos racistas no 

Brasil. Bastaestar dentro de um estádio de 

futebol. Seo autor das ofensas for um diri- 

gente e a vitima for um jogador, tanto me- 
lhor. Esta é aconsequência óbviae nefasta 

Pleno (segunda e última instância) do 
STID de devolver três pontos ao Brusque 
na Série B do Campeonato Brasileiro, O 
clube havia sido castigado na primeira 
instância porque um dirigente ofendeu o 
meia Celsinho, do Londrina, com termas 

racistas — decisão que foi elogiada neste 
espaço menos de dois meses atrás, por in- 
dicarum caminho, por apontarumasaida. 

O fato de a sentença tersido reformada é 

afrouxada às vésperas do Dia Nacional da 
Consciência Negrasóacrescentao insulto 
áinjúria, 

Não é que o caso tenha ficado completa- 
mente impune. E que as punições aplica- 
das são indignas desta definição. O Brus- 
que foi “penalizado” com multa de R$ 60 

milewm jogo sem mando decampo; o diri- 
gente que ofendeu Celsinho foi multado 
em R$ 30 mile “suspenso”, seja lã o que is- 

so queira dizer, por 360 dias. As penas são 

conteccionadas na medida para proporci- 
onar aos juízes a sensação de que algo foi 
feito, e para dar aos “punidos” o conforto 

VISITA AO ORIENTE MÉDIO O 
damente por algo muito prave. É longa e 

de fácil acesso a bibliografia sobre a eteti- 
vidade mula desse tipo de castigo para cri- 

mes de racismo no esporte mundial. Sai 

bem barato ser racista num estádio de fu- 
tebol — no Brasil ou em qualquer lugar. 

No tim das contas, sobra a certeza de que 
vaiacontecerde novo, 
Asessão do STID que rebaixouo racismo 

a um delito menor, 

O fato de a aceitável, teve mo- 
sentença tersido mentos | grotescos, 
afrouxada às Houve uma discussão 
vésperas do Dia sobre o destino do di- 

Nacional da nheiro das multas —e 
Consciência uma sugestão foio Ob- 

Negro só adiciona  servatório da Discri- 

o insulto á injúria minação Racial no Fu- 
tebol, que faz um tra- 

balho importante de acompanhamento 

dos casos de racismo no futebol. Mas Ivo 
Amaral, um dos que votaram por devolver 
os pontos ao Brusg ue, foi contra. "Ouvi di- 

zer aqui que (o dinheiro) poderia ser ao... 

Árabes vão comprar dois times no Brasil 
MARES  MnistroPauo Guedes disse que investidores vão adouirir clubes, mas não deudetalhes 

tório da raça negra”, disse Amaral, um sin- 

dicalista investigado pelo Ministério Pú- 
blico do Ria Grande do Sul, “Mas à Celsi- 
nho e os filhos dele ficariam pgratificados 
se essa multa fosse direcionada a um hos- 
pital que trata do câncer infantil. Eles (a 

família de Celsinho) vão se sentir de alma 

lavada”. Celsinho, presente ao julgamento 
virtual, assistia a tudo vestindo uma cami- 

sado Observatório. 

Sérgio Leal Martinez, outro auditor que vo- 
tou paraaliviara punição ao Brusque, sugeriu 
que o ed um anúncio murm jor- 
nal de grande circulação, o que segundo ele 
“desagravaria todos os negros, reconhecendo 
que foi equivocada a decisão dele (do autor 
dos insultos)”. 
Ao concluir a vergonhosa sessão do STJD. o 

presidenteem exercicio do tribunal, José Per- 
diz, se dirigiu ao jogador Celsinho, “a quem 

desei amos sorte nas outras instâncias, crimi- 

nalecível” Vitória de quem luta contra puni- 
ções esportivas, asúnicas que Tea Imente teri- 

amo poder de mudar algo no futebol Vitória 
einevitável da decisão tomada ontem pelo desaber queescaparamde pagar apropria- dos negros aí, da raça negra... aoobserva- do racismo. 

Flamengo anuncia construção de novo museu 
Espaço interativo ocupará área de 2 mil metros quadrados na Gávea e deve ser aberto ao público em julho 

do ano que vem. Expectativa é que o número de visitantes salte de 30 mil para 400 mil pessoas anualmente 

ATHOS MOLA 

afheimensBagodo err de 

O ancas anunciou Ori- 

tem, em evento na sede 

da Gávea, o inicio das obras 
de um novo museu do clube. 

U projeto é uma parceriacom 

a empresa Mude, que arqui- 
tetou outros 17 empreendi- 
mentos do tipo pelo mundo, 

comoosespaços do River Pla- 
tee Boca Juniors, na Argenti- 
na; Benfica, em Portugal; e 

Juventus, na hália. 

Com investimento de R$ 

18 milhões, todo feito por pa- 
trocinadores, a previsão éque 

uma parte do museu |á seja 
aberta ao público em julho do 
ano que ven. 

O Museu Flamengo, que 

ocupará o segundo e o tercei- 
ro andares da sede, vai incor- 
porar o acervo do Fla Memó- 

ria. que existe hoje na Gávea e 
recebe 30 mil visitantes por 
ano, À expectativa é que ono- 

vo espaço multiplique a visi- 

tação para até 400 mil pesso- 
as anualmente e se torne par- 
tedo circuito turístico do Rio. 

Eleterá 1.200 metros quadra- 
dos, que mais tarde serão ex- 
pandidos para 2 mil, e 14 áre- 
as temáticas abordando não 

são futebol, mas também ou- 
tros esportes fundamentais, 
CoIDo O EMO E O bas quete. 

Além disso, haverá pontos de 
interação on-line, com aces- 

so a conteúdo com auxílio de 

inteligência artificial. 

— Teremos um museu 

moderno e interativo, no 

patamar dos melhores mu- 
seus de clubes do mundo. 

Este é sem dúvida o maior 

legado que entregaremos 
para nossa torcida, percor- 

cendo os diversos momen- 

tos da história do clube — 
afirmou o vice de patrimá- 
nio histórico do Flamengo, 

Roberto Magalhães Diniz. 
O projeto — da arquiteto 

João Uchõa, que projeta o 
Rock in Rio — não teve apor- 

te financeiro do rubro-negro. 
O valor foi arrecadado com 
patrocinadores, que conta- 

são com benefícios das leis de 
incentivo ao esporte e à cul- 
tura dos governos doestado e 

domunicípio. À Mude arcará 

com 30% do valor, sendo par- 
te dele por meio de financia- 
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mento coma Agência Esta- 
dual de Fomento (AgeRio). 
Segundo estudo da Funda- 

ção Getulio Vargas (FGV), a 
cada real investido no museu, 

outros R$ 37 serão revertidos 

para a cidade com impostos, 
geração de emprego e turis- 
mo, entre outros, Ainda de 

acordo com o documento, O 

impacto financeiro anual de- 
veserde R$ 300 milhões. 
— Acreditamos que, em 

pouco tempo, à Museu Fla- 
me nega se tornara um ponto 

turístico do Rio, comenorme 

impacto positivo na econo- 

miadacidade. O museuabor- 
dará todos Os momentos má- 
cos que formam o mosaico 

da história rubro-negra. Fas- 

sado e presente se encontra- 

SERIE B 

Já em reformulação, 
Vasco pega o Remo 

RAFAEL BERRO VASCO DRUGS 

rão com a mesma harmonia 
que se vê nos estádios entre 

possa imensa torcida eo time 

— disse o presidente do Fla- 
mengo, Rodolto Landim. 

Ainda não há previsão de 

valor de ingresso, Hoje, ta- 
zer um tour pela sede do 
clube na Gávea com acesso 

ao Fla Memória custa R$ 
55 (preço do bilhete intei- 
ro, para não sócios), 
— Estou muito feliz sa- 

bendo da construção do 
Museu Flamengo. Tantos 
apaixonados lutaram bas- 

tante para que isso fosse 
conseguido. O clube precisa 
mostrar pa ta os to rcedo Es 

todas as suas glórias e con- 

quistas. Espe La ue nossas 

jornadas sejam muito bem 

BOTAFOGO 

Pedro Castro será 
desfalque na Série B 

Glórias na 

parede imagem Bruno Henrique tem 
do projeto problema no joelho 

apresentado e será poupado 
ontem na Gávea: 

loca tera salas 

intesaivas > OFlamengo > Ontem, o 

contando a informou clube também 

históradocube  omtemque divulgou ima- 

exame no gens dotreina- 
atacante Bru- mento do meia 

no Henrique Arrascaeia. 

constatouuma  Aindaem 
inllamaçãoro recuperação 

tendão patelar  delesáona 

do joelho es- coxa direita, O 

querdo. O uruguaio faz 
jogador lará trabalhos 

tratamento fgicos de 

comafisimte- transição No 
rapiadoclube video vjoga- 

eestarádispo-  doraparece 

nivelparatinal  emaqueci 

contadas — disse Zico, em  dalibertado:  memtocomos 
video gravado do Japão. res, contrao demais joga- 

Palmeiras no dores lazendo 

CONVERSAS COMBOTAFOGO | dia?7 Sua movimenta- 
O Museu Flamengo é a pri- presença çõescome 

meira parceria da Mude contrainterna-  sembola 

com um clube do Brasil, Há  cionaleGrê- 
também conversas paraque mioporémé > Oatacante 
um museu interativo do Bo- improvável. Pedro também 

tafogo seja construido nase- tola campo 
de de General Severiano. > BrunoHenri-  paratrabalhos 
— O Museu Flamengo foi  quesentivo físicos, acom- 

oprimeiro projeto queabra- problema panhado de 

camos no mercado brasilei-  duranteojogo  umfisiotera- 

roe que deu origem ânossa  comeCorin- peuta O joga- 
operação local. Estamos thians.mas dor passou por 

muito felizes por não ape-  ficouemcam-  clrurgiano 
nas contar à história, mas  pocomdoese joelhoetam- 

por fazer história, com o  marcouogol bém é prepara- 
clube mais querido do Bra- davitóriaporl doparaafinal 

sil— conta Marcelo Fernan-  al,emeasa dodiaz? 

des, CEO da Mude Brasil, 

FLUMINENSE 

Cantillo na mira para 
a próxima temporada 

mo) Vasco intormous  asituaçãodos quatro 

ontem que o zagueiro somente sera definida 

Walber olateralZeca o deposqueo departa- 

volante Andrey eo ata- mento de futebol tiver 

cante Lão Jabá estão novo executivo e treina- 
Hberados das duas últi- dor. Na ausênciados 

mas partidasnatempo- dois.quemdeuo aval 

rada uma delasesta paraas férias antecipa- 

noite contraoRema às  das“folopresidente 
19h,em São Januário.O Jorge Salgado. Atual- Em campo. Nenê em treino no CT. ele joga ho e 

queháemcomumentre mente eletala pelo 

eles: o contrato dos futebol sozinho. Ontem, — matemporada, quando 

quatroacabaemodezem-  tevereuniãocommem-  temtarátiraro Vascoda 

broe possuem chance brosdetorcidasorgani- Série B missão fratas- 

intimadeseremrenova-  zadasparatalarsobrro  sadaem22l 

dos. O clube cumpre o anodo clube e ouvir O provável time co 
protocolpeintormaque  sugestõespaaapróxi-: Vasco hojeterá Lucão, 

Lão Matos, Ricardo 

Graça, Leandro Castan 
e Riquelme; Bruna 

Gomes, Galarzae MT: 

Morato, Germán Cano 
gNenê 

il) Botafogointor-  finaisdatemporada. OFluminensetem negociar uma saída 
mouontemqueovolan- Sem PadroCastro, a interesse na contrata- emdefinitivo. 

te Pedro Castro sofreu tendência é que o ção do volantecolombi-  Cantillo, que chegou 

uma lesão no ligamento técnico Enderson ano Victor Cantílo, de em 2020, aindanão 

colateral medial do Morsiraescale o 28 anos, que pertence sabe se estará nos 

joelhodireito no jogo volante Barreto ao Corinthians. Porém, planos dos paulistas, 

contra o Operário é vai como titular ao lado os valores da negocia- já quevivaconcor- 

destalcar o alvinegro de Luis Oyama con- cãcatastam.porora,a rência aumentar com 

nas rodadas finais da trao Brasil-R5, em possibilidadedeacordo. aschegadas de Re- 
Série B do Brasileira, Pelotas, que pode Até o momento, não nato Augusto e Gluli- 

diante Brasil-R5,domin- valer otitulo. houve contato formal ano -— e possivel 

go e Guarani As outras opções entreosclubes apenas mente de Paulinho, 

Segundooboletim não  paraotécnicoalvine- uma procuraporvalores  querescindiucontra- 
háanecessidadede grónia posição são e possibilidade de em- to com o futebol 

intervenção cirúrgica. Matheus Frizzo, préstimo Mas o Corin- chinês. Além disso. O 

masoproblemaoimpe- Ricardinho Romildo thuars quer dinheiro clube conta com 
dirá de atuar nos jogos eKayque. paraliberá-loesóaceita  Gabrislno elenco. 
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VITÓRIA NO GRITO 
Aproveitamento de mandantes na 
Série À cresce com volta da torcida 

FORÇA EM CASA 

Desempenho dos clubes da Série À como mandantes (em %) 

Clube Sem torcida Com torcida 
Do atstcomo 25 TT 100 mr 
é Cornthians 39 HS 100 

O imenso 60 TO 90 
[6] International 50 EEE 7] === 

(6) amérca-MG 44 3 TERES 
as Bragantino 39 HS 72 ES 

é) Fluminense 57 EEE c6 [ERR 

& Bahia | 51 66 
ai Santos 51 ES 66 EEE 

4 Sport 21 66 ===; 

Mm cEsá 65 TOO 61 
O cuistá 39 TN 1 
to Juventude | 50 ES 60. 

EM PALMEIRAS 60 EN 60 O 

MP atiétco-co 40 TN ss TOS 
NF sãoPaulo 45 53 

N” roRtaLeza 70 TEN 35 RM 

€3 crémio sz 33 EN 

& amirico 63 TS 22 EN 

[0] Chapecoense 9H 2 

BRUNO MARINHO 
Entrar rara é uteis doif 

MU com quase 50 
mil pessoas, pulsando, 

e Bruno Henrique, mesmo 

com dores no joelho esquer- 
do, pede para seguir em 
campo, Ele faz o gol da vitó- 
ria do Flamengo aos 48 mi- 

nutos do segundo tempo. 
Quem pagou o pato foi o Co- 
rinthians, que conhece bem 

do veneno: desde que os tor- 
cedores voltaram a frequen- 
tar a Neo Quimica Arena, O 
time não sabe q que é per- 

der. Foram cinco jogos, cin- 
co vitórias no gogó da Fiel, 
Levantamento do GLO- 

BO mostra que o fator torci- 

da tem influenciado o de- 
sempenho dos mandantes 

desde que, no fim de setem- 

bro, as autoridades deram o 
aval para o retorno do públi- 
co aos estádios do país, de- 

corrência da diminuição no 

número de casos e mortos 
pela Covid-19. Três em cada 

quatro equipes neste Brasi- 

leiro passaram a vencer 
mais em casa quando tive- 
ram o apoio de seu torcedor. 

O Corinthians foi o que te- 
ve a maior evolução, saiu de 
umaproveitamento de 39% 
dos pontos, digno de quem 

está ameaçado de rebaixa- 
mento, para 100%, o que 
ajuda a explicar a equipe 

paulista na briga por uma 

vaga direta na Libertadores 
do ano que vem. 

Em casa, à time tem assu- 

mido a responsabilidade de 
buscar o resultado, impulsi- 
onada pela torcida. Fora, 

Sylvinho tem adotado pos- 
tura excessivamente defen- 
siva, como aconteceu na 

derrota para os reservas do 

Flamengo. A falta de inicia- 
tiva pegou male o treinador 
deverá ser cobrado no reen- 

contro com os corintianos, 

domingo, no clássico contra 
o Santos, pela 34º rodada. 
— Passamos à primeiro 

turno inteiro sendo questio- 
nados preiuina time perfor- 
mava fora e não em casa. Is- 

so é um time que está se 

construindo, que está bus- 
cando identidade. Agora es- 

tamos buscando uma equi- 

pe que ganhe [ora eem casa. 
Isso necessita construção. 
Esse time vai se moldando 

— disse o treinador, depols 

daderrotano Maracanã. 

RETORNO À NORMALIDADE 
O efeito moral de um torce- 
dor incentivando na arqui- 
bancada acaba sendo maior 

sobre equipes com estilo de 
jogo e filosofia menos esta- 

belecidas. Quem tem mais 
convicção de suas ideias 

tendeasermenos suscetível 

a fatores externos. O Pal- 
meiras, por exemplo, Po 

único entre os 20 times da 

MARTIN PROJETO 
FERNANDEZ NA GÁVEA 

Vitória do Novo museu 
racismo do Flamengo 

PÁGINA 31 PÁGINA 3 

série À que não teve mu- 
dança no aproveitamento 

de pontos, com ou sem alvi- 
verdes na Allianz Parque. 
Essa guinada para cimano 

aproveitamento dos Eri - 

dantes neste Brasileiro já 

era esperada, Um dos fenó- 
menos observados durante 
a pande mia, após o retorno 

do futebol, mas sem a pre- 
sença de público nos estádi- 
os, foi justamente a dimi- 

nuição da vantagem das 
equipes que jogam em seus 
estádios. À torcida não ape- 
nas Ciercé pressão sob LE 

torcedores, como também 
na arbitragem, influencian- 
do marcações, interferindo 

no resultado das partidas. 

STJD alívia punição ao Brusque em caso de injúria racial 
Tribunal devolve os três pontos tirados da equipe catarinense por episódio envolvendo dirigente e Celsinho, atleta do Londrina 

MARCELLO NEVES 
Prece cui dagiobor 0 br 

À vésperas do Dia da 
Consciência Negra, O 

Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STID) aliviou a 
pena do Brusque e devolveu 
os três pontos que haviam 
sido tirados na tabela de 
classificação após o caso de 
injúria racial cometido pelo 
até então presidente do 
Conselho Deliberativo do 
clube, Júlio Antônio Peter- 

mann, contra o jogador Cel- 
sinho, do Londrina. Oscata- 

rinenses agora vão a 44 pon- 

tos, sabem para o 14º lugar e 
ficam perto da permanên- 
ciana Série B, 

Na decisão, a maioria di- 

vergiu do relator Maurício 
Neves Fonseca, que defen- 
deua permanência da perda 

de pontos do time na Série 
B. No entanto, os auditores 
seguintes votaram para que 
o Brusque tosse punido ape- 

nas com multa Ê suspen são 

do dirigente, mas sem a per- 

dade pontos na tabela. As- 

sim, o presidente da sessão, 
José Ferdiz, determinou a 
perda de um mando de cam- 

poe o pagamento de multa 

de R$ 60 mil para o Brus- 
que. À punição a Júlio Antô- 
não Petermann, identifica- 

do como autor da declara- 

ção racista, foi mantida: 
suspensão por 360 dias e 

multade R$ 30 mil. 

— O 8ST]JDtinha umagran- 
de oportunidade de mudar 

tudo. De lazer algo bem po- 

sitivo. Ficar bem vista por 
todos e acabou dando um ti- 
ro no própria pé. Que de- 
cepção — afirmou Celsinho 
aloe da jornalista Gabrie- 
la Moreira, noge. 

A decisão causou revoltas 

entre os presentes princi- 

palmente pelos argumentos 
usados pela defesa do Brus- 

que. Entre os eles, dizetes 

como “o cabelo dos funcio- 
nários do Brusque parecem 

comodo Celsinhoe eles não 

acham que é racismo”, que 
“racismo sempre existiu”, e 
“se chamarem o cabelo do Mudança. Celsinho, do Londrna; SUD voltou 

E sera - 

comos pontos tirados do Brusque 

Um estudo das Universi- 
dades de Northumbria e de 

Leeds, publicado na revista 
“Psychology of Sport and 
Exercise”, analisou 4.844 jo- 

gas com portões fechados. 
Entre as conclusões, a de 
que a diferença entre os 
pontos conquistados dentro 

e fora de casa diminuiu qua- 
se 50% na ausência do apoio 
da torcida. O levantamento 

mostrou também que a rela- 

ção entre o número de gols 
marcados pelos mandantes 
cosvisitantes diminuiu sem 

a presença de público —era 
de 0,29 efoi para 1,15 gols. 
Ainda que seja tendência, 

o retorno da torcida aos es- 

tádios não é garantia de me- 
lhores resultados. Quatro 
das 20 equipes da Série A vi- 

ram o aproveitamento pio- 
rar justamente com seus 
torcedores nas arquibanca- 

das. A queda mais acentua- 

da foi do Athletico, que vive 
situação paradoxal na tem- 
porada: du mesmo tempo 

que é finalista da Sul-Ameri- 
cana e da Copa do Brasil, 
ainda carece de pontos para 
se livrar de qualquer risco 

de rebaixamento. 

BOM PARA AS FINANÇAS 

Aliberação gradual da torci- 
da nos estádios fez com que 
alguns dos clubes que mais 
investiram no futebol em 

2021 finalmente consigam 
recuperar um pouco do gas- 
to em forma de receita Com 

bilheteria. O Atlético-MG, 

por exemplo, lider do Brasi- 
leiro de cabo a rabo e muito 

próximo de se tornar cam- 

peão nacional, só pôde 
aproveitar a boa fase nas úl- 
timas sete partidas no Mi- 

neirão, Foram sete vitórias, 

levando para 100% um 
aproveitamento que antes, 
com os portões fechados, já 

era alto, de 85%. 

Em termos financeiros, 
apenas a primeira partida, 
contra o Internacional, deu 

prejuízo, de cerca de R$ 35 
mil, por causa da capacida- 
de bem limitada de público. 

Gradativamente, a prefeitu- 

ra de Belo Horizonte permi- 
tiu Presença maior de tOICE- 

dores no Mineirão e, no jogo 

contra o Corinthians, a re- 

ceita liquida foi de R$ 2,1 
milhões. Somados apenas 

os sete jogos, a receita liqui- 
dado Atletico-MG foi na ca- 
sa dos R$ 5,6 milhões. Para 
comparação, em todo ano 

de 2019, o Galo arrecadou 
com ingressos cerca de R$ 
16,8 milhões, de acordo 

como balanço do clube. 

David Luiz de ninho de abe- 

lha é racismo?” 
A injúria racial aconteceu 

em agosto, em partida pela 
Série B. Celsinho relatou 
que foi chamado de macaco 
por alguém que estava no 
camarote do estâdiodo time 

catarinense. O Brusque afir- 
mouqueo jogador“é conhe- 

cido porseenvolver nesteti- 

po de episódio”. Na partida, 
o árhitro Fábio Augusto 
santos Sá Júnior registrou 

na súmula que um integran- 
te do estafe do Brusque fa- 
lou "vai cortar esse cabelo, 
seu cachopa de abelha.” 

Não loi a primeira vez que 
o jogador foi alvo de racis- 
mo. Em 17 de julho, em jogo 

contra o Golás, o narrador 

Romes Xavier e o comenta- 

rista Vinícius Silva, da Rã- 
dio Bandeirantes Goiânia, 

fizeram comentários sobre 

o cabelo do atleta, Eles fo- 
ram afastados das funções. 



LUCCAS OLIVEIRA 
hotess hesita Dogiabo cor dr 

Nº auge da pandemia, em 

plena pedaão forçada, 
muitos comemoravam cada 
fresta de sol como o contato 

possível com o mundo do la- 
do de fora. Para a cantora e 

compositora Céu, além de 

meditações, estudos sobre 
perfumaria e cosmética natu- 

ral, produção de pão e macar- 

rão caseiros e passeios na pra- 

ca vizinha com os filhos (Rosa 

Morena, de 13 anos, e Antoni- 

no, de 3), essegosto de sol veio 

muito da música. Não a arte- 
sanal, criada por ela — pouco 

inspirada, só compós uma 

canção nesse periodo —, mas 
aquela que atransportou para 
refúgios de afeto e segurança. 

Assim, juntando o útil ao 
agradável, O sentir com o tra- 
balhar, um já planejado pri- 
meiro disco de intérprete aca- 

bou furando a fila de projetos 
da paulistana, consagrada co- 
mo uma das grandes compo- 

sitoras de sua geração — seus 
últimos dois álbuns autorais, 

“Tropix” (2016) e “Apká!” 
(2019), renderam Grammys 
Latinos. Batizado com um 

clássico do Clube da Esquina 
escrito por Milton Nascimen- 

toe Ronaldo Bastos, "Um gos- 

to de sol” está disponivel nas 
plataformas de streaming e 

ganhará lançamentos em CD 

evinilno futuro. 

— E um discocom canções 
que não são minhas, imas 

que contam um pouco mais 

de mim, do que me tornei e 
de onde bebi. Um repertório 

que traz aspectos da minha 

personalidade que muitos 

não sabem, que vão além do 
que eu mostro no autoral. A 

verdade é que eu sou tudo is- 

so al — resume Céu, que só 

farishows donovo disco ano 
que vem, mascanta sucessos 

hoje e domingo na reabertu- 
ra do Studio SP, em São Pau- 

lo,enoCirco Voador, no Rio, 

em 3 de dezembro. 

Ecouberam várias facetasde 

personalidade nas 12 versões 
que entraram no álbum: a kits- 

ch (em “Feelings”. de Morris 
Albert), a cantora de karaokê 
(*Deixa acontecer”, do grupo 

Revelação, e " Paradise”, da Sa- 

de), a bossa-novista ("Bim 

bom”, de João Gilberto, e a im- 
provável releitura brasileirissi- 

made “May this be love”, de Ji- 

mi Hendrix), a da sambista 
(Ao romper da aurora”, de Is- 

mael Silva, “Teimosa”, de An- 

tonio Carlos e Jocafi, e” Pode 

esperar”, de Alcione), a mu- 
lher roqueira (“Chega mais”, 

de Rita Lee, e “Criminal”, de Fi- 

ana Apple)... O repertório afe 
tivo fed escolhido a oito mãos: 

alêmde Céu, odiretor artístico 

Marcus Preto, O produtor u 

marido Pupillo eo pai (e muúsi- 
co) Edgard Poças. 

UM RETRATO DO MOMENTO 

Nos critérios de seleção de 
repertório, nada de recerte 

estilístico: à música tinha 
que ter um significado pes- 
soal, uma letra que fizesse 

sentido agora, que ilustrasse 

o momento. Céu não teve 

amarras para dançar respei- 
tosamente em terrenos já pi- 
sados, nem temeu possiveis 

acusações de apropriação: 
—Funãoestoutomandona- 

da de ninguém, apenas can- 

tando e enaltecendo essas car 
ções, esses artistas. Tudo com 
muito respeito e sentimento. 

E querendo que as novas gera- 

cões também os escutem. Um 
compositor como Xande de 
Pilares, que é puro Brasil, não 

tez uma canção como “Deixa 

acontecer” só para si. Mesmo 
eusendo de São Paulo, branca, 

de um lugar de privilégios, eu 

também ouvi Revelação, Só 
Pra Contrariar, cantei Raça 
Negra no karaokê... São pon- 

Eu por elas. 

Mo dum, Céu é 

kitsch, cantora 

de karaokê 

sambista, 

rogue ra. 

tes que construímos e que são 

muito próprias do Brasil. 

Em “Deixa acontecer”, aliás, 
Céu faz um dueto surpresa 

com q amigo Emicida (“um 

gênio, eledeveriaser presider- 

te do Brasil”). Russo Passapus- 
so, que prepara um disco com 
Antonio Carlos e Jocah, tam- 

bém canta em “Teimosa. Na 
ficha técnica de “Um gosto de 
sol”, além de velhos parceiros 

como baixista Lucas Martins 
e q tecladista francês Hervé 
Salters e da contribuição lu- 

suosa do maestro Jota Moraes 

tocando vibratone, surge um 
colaborador para lã de inusita- 

do: Andreas Kisser. 

SEGUNDO CADERNO 

COMPOSITORA 
CONSAGRADA, 
PAULISTANA 
LANÇA DISCO 
COM VERSÕES 
QUE VÃO DO 
REVELAÇÃO A 
JIMI HENDRIX, 
NAS QUAIS 
ANDREAS KISSER 
TOCA UM VIOLÃO 
BEM BRASILEIRO 

E é mais curioso ainda saber 

que foi Kisser, conhecido co- 

mo guitarrista da consagrada 
banda de metal Sepultura, o 

responsável por fincar o ál- 

bum num som bem brasileiro. 

Sonhoantigode Céu, oorgâni- 
co “Um gosto de sol” tem co- 

mo protagonista o violão de 

nylon, diferentemente dos 
seus discos recentes que são 
centrados no sintetizador e 

em sons eletrônicos. Kisser 

mergulhou de cabeça no pro- 
jeto c até aprenckeu atocar vio- 

lão de sete cordas para isso. 

— Entrar num estúdio para 

gravar um disco somente de 
violão também foi um desa- 
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Ho gigantesco. Mas eu me 

preparei bem. Durante a 

pandemia, tive a possibilida- 
de de ter uma rotina de estu 

dos, uma coisa diária, para 

que eu pudesse me adaptar 

ao violão de sete —comemo- 

ta Kisser, fã de Heitor Villa- 

Lobos, João Pernambuco e 

Baden Powell, — Quero mui- 

to fazer shows coma Céu. À 
ideia é tocar, esse é o próximo 

passo para desenvolver ainda 

mais a técnica e a parte de 
banda, mas vamos ver, com 

calma, as possibilidades. 

A REABERTURA DO STUDIO 
SP NA PÁGINA 2 
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NELSON 
MOTTA 
Sendo side mogno ir Em 

ANNUS 
TERRIBILIS 

Nº precisa ser astrólogo, e conhe- 

cer história do princípio ao fim, 
como Raul Seixas cantava em “Al Ca- 

pone”, para profetizar que o Brasil terá 

em 2022 q que 05 romanos chamavam 

de “Annus terribilis”, sem duplo senti- 
do. Ou pior, com, Metaforicamente. 

No nosso, com todo respeito. 

Sou um otimista vocacional e pro- 
fissional. Veio de fábrica, não consi- 

go ser de outro jeito. Nos anos 70 e 

80, de grande atividade criativa na 

TV Globo sob o comando de Roni e 
Daniel Filho, muitos programas no: 

vos foram criados, grandes inova- 

ções foram arriscadas, e natural- 
mente, muita coisadavaerrado. E er- 

rado. Até dar certo. É do jogo. Mas, 
mesmo nos piores momentos, eu 

Sempre vi nha com uma ideia Otmis- 

ta, que me valeu o apelido de 

“Pollyanna”, dado com carinho pelo 

realista alfa Boni. Mas o “Terribilis 
Annus”, coma voltada inflação, aalta 
dos juroseo baixocrescimento, além 
da campanha eleitoral sangrenta, se 

avizinha, e até Pollyanna está pessi- 
mista, ou seja, realista. 
Qualquer que seja o destecho das elei- 

ções, o pais estará convulsionado por uma 
campanha eleitoral 

de vida ou morte, 

provavelmen- 

te a mais vi- 

rulenta, 

suja e des- 
leal dos 
últimos 
tempos. 
Mesmo 

Con o 

eventual 
happy end pa- 

raamaioria, ha- 
verá oódioea frus- 

tração dos venci- 

QUALQUER dos, e isso vai de- 

QUE SEJA morar tempo pa- 
O DESFECHO ra passar. sera 
DAS ELEIÇÕES, muito dificil 

O PAÍS ESTARÁ povernar sem 

CONVULSIONADO  Pasiicaro pa 
POR UMA prioridade ze- 
CAMPANHA ro dos vence- 
ELEITORAL DE dores. Mas até 
VIDA OU MORTE pacificar a um 

nivel razoável 

de convivência democrática tam- 
bém não é do dia para a noite, cexi- 

getolerância, espírito pública e fir- 

meza em defesa da pluralidade e da 
democracia. 
Como dizia Glauber Rocha, a 

obrigação do profeta é protetizar, 
não acertar nas profecias. Mas di- 
ante das evidências, dos fatos, dos 
números e das consequências, 

montar cenários positivos não deve 
estar sendo fácil para o pessoal do 
ramo, Já os aspectos emocionais, 

psicológicos e mentais da popula- 
ção são dificeis de serem avaliados e 
quantificados, mas todo mundo sa- 

be o que todo mundo sente, no bol- 

so, na autoestima, na saúde, na la- 

milia, na produtividade, na alma, 
que resultam em raiva e frustração. 

Os búzios de Pai Nelsinho de Oxóssi 
dizem que o segundo turno será entre 
Lula e Ciro Gomes, com Bolsonaro e 

seus filhos julgados, condenados e pu- 
nidos pelos seus crimes. 

Com algum otimismo, talvez se 
possa imaginar que Lulae Ciro pos- 

sam protagonizar uma campanha ra- 

zoavelmente limpa e leal, e, mesmo 
que acalorada como é do tempera- 
mento dos dois, civilizadaesem ádio, 

com é ja de ideias e propostas, se 
possivel, sem muitas agressões pes- 
súais, naturais em campanhas no ca- 
lor da momento. Um cenário total- 

mentediterente de 2018 quando, sal- 
vo pela facada, Bolsonaro escapou de 
ser esfaqueado nos debates até pelo 

Cabo Daciolo. 
Em inglês hã a expressão “wishtul 

thinking”. que significa mais ou me- 

nos * pensamento desejos o. muitas 

vezes ilusório, mas perfeitamente 
adequada vo MNMOMEnto que nem 

Pollyanna está aguentando, 

Arte local. 

Decoração do 

Studio SP exalta 

expressões 

urbanas como à 

pisDEo 

tambe-lamiba 

STUDIO SP REABR 
RUA AUGUS NA 

Sata foda 19 00.202) 

“Emma Poa pm mm, 

Pa 
APOS OITO ANOS 
LECCAS OLIVEIRA 
toce ss abesirstogiobo cos in 

à indanão será com 0 show 

do disco de releituras 

“Um gosto de sol”, masa can- 
tora e compositora Céu foi a 

escalada para reabrir oficial- 

menteo icônico Studio SP na 
Rua Augusta, região cent ral 

de São Paulo, no mesmo en- 

dereço onde fechou as portas 
oito anos atrás. Ela faz shows 
hoje e domingo, nos quais 
passa por diferentes momen- 

tos de uma premiada carrei- 
ra, impulsionada, também, 
por apresentações naquele 
espaço —em 2006, ainda ini- 
ciante, ela fez uma tempora- 
da histórica do seu álbum de 

lançamento, "Céu" (2005). 

— Foi um espaço emble- 
mático para fortalecer as no- 
vas bandas, o som novo que 

estava acontecendo ali em 

meados de 2005, Gosto de 
enfatizarque nãoeraumsom 

de São Paulo, mas em São 

Paulo, Tinha gente de todo 

lugar, uma cena fértil, quen- 
te coStudio SP abraçou pro- 

jetos experimentais e conso- 
lidados —relembra Céu. 

CRÍTICA DE FILME ': 

CASA ICÔNICA 
QUE AJUDOU A 
DAR PROJEÇÃO 
NACIONAL PARA 
TULIPA RUIZ, 
CRIOLO, EMICIDA 
E OUTROS INICIA 
TEMPORADA DE 
SHOWS HOJE E 
SEGUE ATÉ O 
FIM DE 2022 

AJê Youssef, um dos sóci- 
os-fundadores da casa € ex- 

secretário municipal da 
Cultura de São Paulo, conta 
que, desde que se tornou 

mais concreta a reabertura, 
ele via como “cenário ideal” 
ter Céu como protagonista 

da primeira noite: 

— O Studio foi uma verda- 

deira plataforma de lança- 
mentos da música brasileira, 

lançou artistas, formou públi- 

coe ajudou a consolidar carrei- 
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ras importantes. Além da mmi- 
sica, agvegou toda a cena de ar- 

te urbana e ativismo cultural 

que existia em São Paulo. Oca 
Marim Era um espaço de en- 

contros, mas também de arti- 

culações de ações político-cul- 

turais, como a hundação do 
[bloco de cornaval| Acadêmi- 

cos do Baixo Augusta, funda- 

mental para o fenómeno que o 

carnaval paulistano se tornou. 
Youssef relembra, por 

exemplo, que foi no palco do 

atudio SP que Criolo cantou, 
pela primeira vez, “Não exis- 
te amor em SP”. Que lá, no 
edifício da Rua Augusta 59] 

que voltará a fervilhar a par- 
tir de hoje, Emicida fez deze- 
nas de aparições no começo 

da carreira, com shows solo 
ou em participações; onde, 
antes de se tornarum dos pri- 

meiros fenômenos da miúsi- 

ca digital brasileira, o Cansei 
de Ser Sexy fez seus primei- 

ros shows; e que par meio do 

projeto Cedo e Sentado (de 
shows gratuitos às quartas, 
que também volta apora), 

nomes como Tulipa Ruiz, 

Marcelo Jeneci, Malu Maga 

Õ JORNALISMO REVERENCIADO 
NA ESTÉTICA DE WES ANDERSON 

Diretor: as Anderson, 

Oirddac Cine inaro Erroqige 

Enjpaço toi, Reserva 

Cultural Estação Met 

AMIB MIBRAMIDA 
ade minds Pegloba com be 

Nº preckBanem assistir para 
saber o que tem de bom 

num novo fime do Wes An- 

derson, então vamos deixar a 

fila de particularidades estéri- 
cas para daqui a pouco. No ca- 
so de “A crônica lrancesa, O 

que a diferencia de outras 
obras do cineasta americano é 

oque ela não tem. Faltaumali- 

tha condutora sólida em seu 
roteiro fragmentado. Falta um 
enredo que fisgue o especta- 

dor. Falta até um pouco de sen- 

tido no que o diretor quer con- 
tar —e olha que eu sou jorna- 

lista, e o filme é uma baita ho- 

menagem ao jornalismo. 
“A crônica francesa” começa 

relatando a morte de Arthur 

Howitzer Ir. (Bill Murray), o 
editor de uma revista de repor- 

tagens caprichadas, na linha 

da New Yorker. Em seu testa- 
mento, Howitzer exige que a 

revista seja extinta após uma 

última edição que trará apenas 
seu obituário e alguns dos me- 
lhores textos publicados no 

ado 

Ofilme, então, sedivideem 
quatro tramas para mostrar 

como essas antigas reporta- 
gens foram apuradas, qual o 
estilo dos repórteres e como 
Howitzer adoravaseus jorna- 

listas e os incentivava nas 

mais estranhas escolhas. 
Nenhuma dessas quatro 

histórias, contudo, é lá muito 

impactante. "A crônica fran- 
cesa” acaba se destacando 

mais pelo oque a gente já es: 

perado diretor, as tais boas ca- 

racteristicas de seus filmes. 

São os planos que enquadram 
acena na perpendicular, com 

o. fo 
HP 
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ssa Em pa eg 4; 

lhães e Tié formaram seus 

públicos. 

A programação até o fim do 
ano foi divulgada com ampla 
expectativa nas redes sociais, 

e alguns shows já estão espo- 
tados — além de Céu, não hã 
mais ingressos, por exemplo, 
para ver Otto, Miranda Kas- 

sin, Luedji Luna e o projeto 
Del Rey (nascido lá, no qual o 
cantor pernambucano China 

se junta aóús conterrâneos do 
Mombojó para cantar Rober- 
to Carlos). Além dos shows, 

outro destaque vai para à 
identidade visual, que segue 
celebrando a arteurbana feita 
hoje na cidade, com a fachada 

exaltando o pixo e as paredes 

internas cobertas por lambe- 
lambes feitos especialmente 
para lá por artistas locais. 

INICIATIVA TEMPORÁRIA 
Apesar de comemorada, a 
volta do espaço tem data de 

validade: o projeto segue 
apenas até o fim de 2022. 

— À princípio, Fizemos um 

projeto pensado como uma 
iniciativa temporária, tendo 
toda a nossa potência concen- 

trada nesse momento — diz 

Youssef. — À ideia é ser um 
marco para a retomada da 
economia criativa da cidade, 

um grito deresistência contra 

O desgovermo peste alm Que 

vem tão importante, além de 

celebrar à centenário da Se- 

mana de Arte Moderna de 

1922 mostrando o novo mo- 
dernismo baseado na expres- 

SÃO periférica, que renova 

nossa cultura. 

Assmatura Paleta decores, tom cêmico é mutos atores famoses: marcas do diretor 

pouquíssimos movimentos 
decâmera. Eumalinda paleta 
de cores que dá um tom enve- 

lhecido tela. É otom cômico 

discreto E do mesftmo tem po 

absurdo. E a seleção de atores 

famosos que sempre retor- 
nam na obra do diretor, às ve- 

zes em papéis minúsculos. 
Esseconjuntotodo passa a 

impressão de que um filme 
dele é meticulosamente 
pensado para a equipe se di- 
vertirno set, essa sensação 
contagia o espectador. Tal- 
vezseja porisso que Wes An- 
derson merecidamente tem 
tantos lãs —mas, no caso de 
“A crônica francesa”, é pou- 
co para conquistar novos. 
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PATRÍCIA 
KOGUT 

Com Anna Loira Santiago, Thsyná Bodrigoes. 
Gabra a datunas e Gabriel Mena 

bsputdeghaho sam be 
peste ineingpul set 

“E poha po tricasbogur 

IC 
Paraavoltaao ar do "Lady 
night”, comardado por Tatá 

Nerneckno Multishow. O 

programa esta divertido. 

Valemelogios especiais para 
oquadro”Entrevistacomo 

especialista eparaa 

presença de Ary Fontoura 

Parão Prime Video da 

Amazon. que põe em 

evidência em seu catálogo 

três temporadas de” Hanna” 
SO esquecem de avisar quea 

terceira não estreou, O 

freguês sóacha o trailer. 

“Engana-trouxa” clássico. 

NALARA ANDRADE 
naidasa aesirochadEadra pat boo 

áú E: não tenho problema 

em dizer que acho o 
meu filho o maior de todos. E 

espero que não surja nin- 

guém melhor do que ele en- 
quanto eu estiver por aqui. 
Cazuza era adorável, inteli- 

gente, sensível, bonito, bom 

cantor... É dificil reunir tan- 
tas predicados pum homem 

só, observa Lucinha Araújo, 

aos 85 anos, sobre o filho, 
idolo de gerações: “Pra com- 
pletar, Cazuza é pé-quente. 

Teve uma vida tão intensa, 

tão vigorosa, que tudo sobre 
ele vira sucesso” 

Morto aos 32, em 1990, em 

decorrência da Aids, o artista 
vem sendo lembrado desde 
então em múltiplos tributos. 

Participação especialíssima 

Lima Duarte como Mauro na segunda temporada de “Aruanas”, que tem direção artística de André Felipe Bin- 
der. O ator vive um cidadão conhecido em Arapós. Ele faz um protesto em praça pública que servirá de ponto de 
partida para a nova investigação da ONG da trama. A série estreia no Globoplay no próximo dia 25 

CRÍTICA 

SUCCESSION' 
FAZ SUCO 
DE VILOES 

ma das razões de o público se apaixonar tanto 
pelos vilões é que eles são os personagens mais 

ativos de uma dramaturgia. São quem puxa a ação, 
diferentemente das mocinhas boazinhas e 
passivas. Pensei nisso ao assistir 20 episódio mais 

recente de“ Succession”. Raramente uma história 

concentra tantos tipos negativos por metro 
quadrado. Ninguém tem caráter. Às brigas nunca 
se dão entre polos opostos —a bondade versus a 

maldade. Agui, a queda de braço é entre os ruins. 
Vence quem conchavar com 

NO QUINTO 
EPISÓDIO, 
CHEGA A HORA 
DA REUNIÃO DE 
ACIONISTAS. 
A FAMÍLIA ROY 
CORRE O 
RISCO DE 
PERDER TUDO 

mais esperteza, 

Nesse quinto capítulo, 

chegou a hora da reunião de 
acionistas. À familia Roy corre 
o risco de perder tudo. De um 
lado há a falta de apoio dos 
investidores recém-chegados. 
De outro, a Casa Branca já não 
oferece a proteção de antes. 
Numa tentativa de pressionar 
o presidente, Logan mandou 

subir o tom crítico dos noticiários. De nada 

adiantou. Para não perderem o controle da 

empresa, os Roy precisam formar alianças, 
Logan (Brian Cox) se mostra refratário à ideia de 

fazer concessões, mas a verdade é que ele não tem 

saida. A família se reúne cercada dos aspones de 

sempre, Gerri (], Smith-Cameron), Karl (David 
Rascheje Frank (Peter Friedman). Começam as 
discussões. Por causa de uma infecção urinária, 

Logan sofre de uma súbita confusão mental, Pela 
primeira vez, seus filhos precisam decidir sem ele. 
A saúde frágil do patriarca é uma metáfora de 

tudo o que está acontecendo coma empresa. Essa 
trama se abre para novos conflitos. Que eles sejam 
bem-vindos. “Succession” só melhora. 

OPERA-ROCK COM A 
HISTÓRIA DE CAZUZA 
VOLTA AOS PALCOS 

“TER ME DESCOBERTO 
SOROPOSITIVO FOI 

IMPRESCINDÍVEL 
PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
DA MINHA CARREIRA, 
DIZ LEANDRO 
BUENNO, UM DOS 
ATORES DO MUSICAL 

“Cazas de Cazuza”, ópera-rock 
que fez sucesso em 2000 —foi 

assistida por 80 mil espectador 
res e sua trilha virou CD e está 
no streaming — , volta à cena 
reformulada. Serão três apre- 

sentações no Vivo Rio, no 
Aterro do Flamengo: amanhã 
eem ed dedezembro, às 21h. 

— Eu não queria que fosse 
biográfico, mas que conse- 

guisse mostrar a magnitude 
da poesia da obra de Cazuza 
— diz Rodrigo Pitta, idealiza- 
dor e diretor do espetáculo. 

O musical mostra a história 
de oito personagens. Mia (Juli- 
anne Trevisol), Enrico (Fer- 
nando Prata), Justo (Leandro 
Buenno), Bete Balanço (Jade 
Baraldo), Deco (Yano Dutau), 
Vera (Janamó), Emesto (Ale- 

sandre Damascena | e Domel- 

les (Paulinho Serra) têm qco- 
tidiano permeado por temas 

como sexo, drogas, amor e pre- 
conceito, também presentes 
nas 20 músicas de Cazuza que 
costuram a trama, como “Ide- 

ologia” e" Brasil”. 
Cantor e compositor que se 

tornou conhecido em 2014,40 

Sertão maravilhoso 

Osatores Silvia Buarque e Matheus Nachtergaele num 
intervalo dos trabalhos de “Mais pesado é o céu”. O filme 
do diretor Petrus Cariry está sendo rodado em Quixadá, 
lugar chamado carinhosamente por seus moradores de 
“Hollywood do Sertão” 

Bastidores 

A diretora Natalia Warth 

entre as atrizes Karina 

Dohme e Ana Lúcia Torre 
nos bastidores da próxima 

novela das 19h, “Quanto 
mais vida melhor”, novela 
das 19h de Mauro Wilson. 
Na trama, que estreia nodia 

22, elas viverãoasvilãs 
Teka e Celina 

participar do “The voice Bra- 

sil”, na Globo, reality em que 
chegou às semifinais, Leandro 
Boenno acredita que, além do 
talento artístico, sua história 

pessoal tenha influenciado na 
seleção para integrar o musi- 
cal, no papel de Justo: ele é gay 

É | varilux. E] Uno) 
a E mm = 

Vesligue a clacule ação joeitativa. 

e assim como Cazuza, foi diap- 

nosticado com o virus HIV. 
— Rodrigo [Pitta disse que 

tinha adorado me ver cantar 
e que leu sobre a minha rela- 

ção com o HIV, com que eu 
convivo desde 2017. A peça 
tem essa temática — diz o 

SegundoCaderno | 3 

Comédia com drama 

Criadora de" Todxs nós” 

(HBO). Vera Egito está 
dirigindouma série, co- 
escrita porela, para a 

Star +. Com o titulo de 
“Dois tempos”, a produção 
é uma comédia com ele- 

mentos de drama. O elenco 

contacom Paulo Rocha, 
Dadá Coelho, Letruxe Sal 

Menezzes, As gravações 
estão acontecendo, sob 
esquema de sigilo, nas cida- 
des de Santos e São Paulo. 

Secretíssimo 

Não hastou o elenco de 

“Verdades secretas” 2 assi- 

nar um acordo de confiden- 
cialidade. Para garantir que 

não acontecerão vazamen- 
tos, osatores convocados 
foram orientados a não 

revelar se participam ou 

não das cenas finais. 

«E mais 

Antes mesmo da liberação 
dos novos capítulos de 

“Verdades secretas 2,0 

nome doator Felipe Mafra 
jáestavaemalta nas buscas. 
Eos internautas seguem 

pesquisando se Alex, perso- 

nagem de Rodrigo Lombar- 
di, está mesmo morto. Nas 

últimas horas, a pesquisa 

por“atex volta para verda- 
des secretas 2º cresceu 
mais de 500%. 

Lusofonia linda 

A adaptação teatral de Tere- 

sa Frota para Ô rúmance 

“Caim” vai fazer parte das 
atividades programadas 

pela Fundação Jusé Sarama- 

go para o centenário do 
escritor. No Brasile em 
Portugal, 

Certa normalidade 

Interrompido em março de 
2020 por conta da pande- 
mia, “Casa paraíso”, seriado 
do Multishow estrelado por 
Leandro Hassum e Pauli- 
nho Serra, voltará a ser gra- 
vado em janeiro. 

músico, que faz sua estreia 

como ator. — Ter me desco- 
berto soropositivo foi im- 
prescindivel para o desenvol 
vimento da minha carreira. 

Isso me transior mou como 

pessoa, mas também me fez 
crescer artisticamente. 

jÃ ingresso. com 
2 EL 

O tram ça ES 
TI [IDA RAD, MES FG TR DA DA ES LOS NTERHATIO MAL 

Ea — >> > >>> —— - j == — 0 ———— === E] 

E = A 
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NA TELA, UMA 
OPERA PERDIDA 

AS: pós 380 anos esquecida na 
biblioteca do Vaticano, a ópera"O 

Palácio Encantade”, de Luigi Rossi — 

que só fora montada uma vez, em 
1642—, foi encontrada pelo maestro 
Leonardo Garcia Alarcon, durante a 
pandemia. O espetáculo ganhou 
então uma récita, sem público, com à 
Opera de Dijon, cuja gravação será 
exibida segunda-feira, às 19h, no 

Ópera na Tela, no Parque Lage. 

HORÓSCOPO Cláudia 
ÁRIES (21/34 20/04) isemesta foge Mudnioiata: imqutaio 
Sigo mas pleno Lita Baguete dare 

O compromisso Com ds suas respormsatriniades É à 

Li a colheita dos grandes fretos Fortaleça o ânimo é 
2 positividade para sepuir mestindo mas semêénics que plan 

tou. É tempo da manter o foca 

TOURO (zum 4 20/45) tiemanto: Bora ileal ado: Soo agro 
e pleito À ocorpado Rmperto vtrur 

ds mae danças do cração fazem parta dos grandes 
caminhos. Aceita o que precisa sor transtormado para que s.as 
buscas se mantenham coerentos com suas condições É tempo 

de apranarcor para poder às aldim 

GÊMEOS 21/54 20,6) temente: de Madatinado: Surai 
Sigo com phemmestar Sagan Begue ta: Sfarcimo 

Estea atento do rigor dxcessvo que acaba despertam 
do tensões O momento pede compreensão com suas possibelida- 
des promevando agem uma mor lavera aos dias É tempo de 
SEF PERETOSO COM Si mesmo 

JOGOS 

LOGODESÁFIO 

POR SÔNIA FERDIGÃO 

RIOSHOW 

ZIRALDO NO MUSEU 
HISTÓRICO NACIONAL 

Museu Histórico Nacional inaugura 
“hojea exposição” Terra à vista e pé 

na Lua”, com personagens icônicos 

criados por Ziraldo, como Menino 
Maluquinho ca série Zeróis, em painéis 
de até dois metros de altura. À mostra 
inicia as celebrações do centenário do 
museu, em 2022.0 roteiro propõe um 
passeio pela aventura humana rumo ao 
desconhecido, da chegada dos europeus 
au Brasil às conquistas espaciais. 

Lisboa 
CÂNCER (21/6 a 2/7) tias anta: gas Madadaiado te patio. 
god cónpesde ti Casicórmio Repare Lis 

mas] Em certos mumentos da vida, dar passõs pará trás do 

que de meihor podemos fazer É bamipo de reouar para conseguia 

LIBRA (2315 À 22/1Ojiressate: de iiodaiidado ispuistas 
Sigea comple prém dres agente tica Fo 

con sta se beneficiam Lanto peiá redução dos obstáculos 

observar se às Sua8 decisbes ações é percenções seguem fazendo quanto pela comscênea dó que promove às resultados. É 

sentido para você 

LEÃO (23/77 222/78) ementa: Fogo. Matiaidades Fo, Sarre 
smp pets dese Deer Lai 

Esra tomar o sou traba lho mas prazerosa q Rarmrar - 

ess, busque arabe ecer parcesias com guisa você coifia assim 

os mesutados se manterão a o desgaste porá cotado É tempo 

de entar as coimbra ções 

VIRGEM (2/8 4 22/55) penese fera Madibágio Votnei 
Geo coempiamertar Peres Asgpesbe Vuroino 

Descompiicar os problemas à uma boa manaira da 

começar aresolvé-dos já que a forma como interpretarmos as 
possas questões do que as toma leves ou complexas É tempo 
de persar de forma cbmesta, 

Foram encontradas 23 palavras: 13 de 5 letras, E de 6 letras, 3 de 7 

letras. 1 do 8 otras, aóm da palavra original Com a sequência de lutrás 
HO foram encontradas 3 palavras 

FGOO 

ç [H O) 
Instruções: Esto jogo tom os seguntes objetivos 1 Encontrar à palivra 

original utilizando todas as loiras contidas apenas nó quadro maior 2 

Com estãs mesmas lutras forrmãs O maio” número possivel de palavras 

de E letras ou mais 3 Achar outras palzeras (de 4 intros Du mas) com 

à audio da seguência de letras do quadro menor As letras só poderão 

ser usadas uma vaz em cota palavra. Não valem verbos, phras & 

nbs próprare ENOT 

“Og “ORUEDO] “OUR OH 
SER] 2P ESUNDOS E WO) DONIOQLOA | Uuajuoo | ogosu opagdau "DIsapus ff coça "anote coa *oppusiF 
“DOR “RINS É Dan upou Deu “auoa] ouça “aquoy "aaja Uaj TOpR DIUOS Ta DJU “oquos copânios 

Escritora | 
prtinari | de “Bisa | Aparam 

ta | Bia, Bisa oa ERR 
inda 
e lio 

MEDUj SERVE | DULDEDAS DIGA VEL — DAVE 

CEFEELEFEFLEEE 
DODGOEDDEDGAo 

Liujm| Jeje] Jujol-=jop |-|u 
Ljmjajujo[a] juju] jufmpm 
OBCOCOCUDODEDO 
FEEOCOSCOSGECDS 

[=|=|=|=|=|=[=/=[=[=[= [5 EH 
FGOBEGERDEDERPE 

O oglobo.com.br/cultura 

Va 2 
gua |de capaai- 

Sigla de 
sao É 

BANCO 

bompo da esevad o prágrmal sro. 

gra queremos fear Rumpertg Flo th 

toritias inf amam E por eso d preciso tor coragem para acussar 
ts cugares. duminando as próprias sombras. É tempo de cuidar 
das mas Emoções 

SAGITÁRIO (22/01 A 21,/12jesemeste fogo tecalieia: Vutaet É, 
| ane cumplemestar: Gémeos Regarte: digno 

Ea) Os pés limmes nochão permtêm a percepção da raalida- 
DCE assim passamos a agir com semsatez, favorecendo as boas 

Todo idea) pede póanezamento Assam os Câmmbos dá 

) ESCORPIÃO (23/10 A 21/1iQises ante: águas Mocamado: Fies 

O Achava para a cuia da alema mara justamente crude 25 

Sesta-fuira 19112021] O GLOBO 

NOVA CENA 
DA MÚSICA 

BU que têm lotado shows na 
reabertura em São Paulo, Terno 

Rei e Tuyo tocam no Festival 

Polifonia, no Vivo Ria, domingo (a 
partirde R$50). O evento, que da 
espaço para artistas em ascensão na 
cena independente, tem ainda 

Romero Ferro, Clarissa, o rapper 
Felipe Flipe um show especlalogito 
expoentes do lo-fi brasileiro, gênero 

que explodiu nos últimos anos. 

Fa CAPRICÓRNIO (ERP À 20/01) Cimacta Demo ipdididada: 
despues Saga cne plemestr: Corr Pepe ta 

“ma Ds momentos em que nos sbremos para às mudanças 

são Lambém às quê precisamos ser mãe corajosos É tampo de 

sembir a bonça braretormadorá que está no aí, sa dardo as novela 

des que estão para chagar. 

AQUÁRIO (2111 A 15/27) Desert: e Menialidade: Fim Tipro 
eee urrigr dede Eeperda Uraca, 

a Mão é nada ici! das limibes gos sentimentos, afinal, É 
da natureza deles trangborcar. Pirdrm cimesmas mares um cias 
sarmsato para condurs cada um com sabodora É tompo de sonir 
com matiridade 

na eornglem rita vinga. Bmpende: feira 

| "] Para engrandecer a jornada rumo à conquista das suas 
meias 202500 25 intormações que ainda he iaitam Dedicanda-se 

PEIXES (20/24 20/35) memeste Água Wedah doce: Shscreol Siga 

resoluções. Aprosuta o momento para ponderar criteriosamente É 205 esti dos. seu poder pessoal naturalmente sumentará É tempo 

QUADRINHOS 
MACANUDO Une 

ce concentração 

FORA DE FOCO suando hrreda 

E ENTÃO MPRENA 
NÃ CANA po P. 

O CORPO É PORTO hniré iatmes 

ACHEA QUE UMA FICAR 
IMPRESSONADOS! 

Editora: Catraca Couiars (gabogicto cem br Editora adjunta: Upa don imança mu lenidogiabo com br) Editor assistente Touurdo Rodngues (rodrigues Dog cho com be! Elagramaçãe: Custavo Amura (gdamaratledgicda com br e lacouelne Donca 
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ALEXANDRA 
FORBES 
deshór agito Cir Dr 

BÁLSAMO 
EM 50 TONS 
DE ROSA 

Re uma moda pega, de uma vez, 
nos Estados Unidos, no Brasile na Euro- 

pa. O vinho rosé conseguiu essa façanha, 
Desde os baratos, xaropentos e pink, CHIAs 

notas de melancia e tutti-frutti são turbina- 

das artificialmente, aos de alto naipe, tom 

salmão clarinho, secos e leves, estão ven- 
dendo como nunca, 

Em 2018, duas americanas donas de um 

perfil no Instagram dedicado à sua pe 

mútua por rosés (Gbveswayrose) acharam 
um fornecedor francês e lançaram a marca 

homônima. Em 2020 atingiram 1,8 milhão 

de garratas vendidas e criaram a versão en- 
latada — outro hit. 

Segundo à Ideal Consulting, o volume de 
vinho rosé vendido no Brasil mais do que 

dobrou desde 2019 — sá 
neste ano já passam 

de 12 milhões de 

litros! Cariocas 
que curtem 

churrasco be- 

bem rosé, es- 

trelas de rea- 
ty shows 

idem, hips- 

ters fãs de bio- 
dinâmica mais 

ainda! 

Para a sommeliê- 

re Cecilia Aldaz, eles 
explodiram pela versa- 

MAIS DO QUE tilidade, caem bem tan- 

UM VINHO, to à beira da piscina co- 
UM ESTA DO DE pri ha pratos de alta 

À cozinha como os que 

dinda OSE seu marido Felipe 

Bronze cria no Oro. 
MUNDIAL; Mas... esses vinhos co- 

NO BRASIL, loridos pelo contato 

CONSUMO das peles de uvas tintas 
MAIS DO QUE com o mosto já nasce- 

DOBROU ram versáteis. 

DESDE 2019 Ela tem razão ao di- 

zer que “rosés frescos 
são perfeitos para verões tropicais”, mas não 

énovidade. Que o digamos portugueses do- 
nos do Mateus Rosé, fenômeno de vendas, 

exportado ao Brasil desde 1942 (só em 
2021, serão 500 mil garrafas). Por que o bo- 
om tardou tanto? 

Porque famosos catapultaram o rosé à fa- 
ma. Brad Pitt, Angelina Joliee Kylie Minogue 

compraram domaines na Provence e lança- 
ram marcas (Miraval e Kylie, respectivamen- 

te) —bestsellers imediatos. Outro fator? O 
quanto a pandemia nos fez desejar descanso, 

sole mar. No imaginário coletivo, rosé é sinô- 

nimo-de férias de verão — imagem forjada pe- 
los franceses, que mal bebem outra coisa 

quando vão à Provence ou à Riviera. 

Rosé não intimida. Por bom que seja, não 

atinge os preços estratosféricos de tintos e 
brancos de renome. Mais do que um vinho, 

é um estado de espirito — um bálsamo em 

cinquenta tons de rosa, 

Clube 

O GLOBO 

FESTIVAL DE 

Temporada. 

Show no The 

Rock Bar, no 

+BEREy CASA 

fecha sábado, 

reabre da d para 

testa de E anos 

e depois, 

retoma à 

temporada êm 

dezembro 

Ma Lapa. Lentro 

Cu tura! Rock 

Experiênce vai 

ganhar um 

segundo palco 

para shows na 

SETA 

que vem 

JOVENS TALENTOS 

E Acantorae com- 

positora Nastas- 

Em cha Falcão é uma 

das atraçõ es do Somamos 

Festival, no Teatro Prudential, 

na Glória, amanhã, às 20h. 

Ela abre a penúltima noite do 
evento, que está sendo reali- | 

zado desde o inicio do mês. 

junto à artista, apresentam- 

se o cantor e ator George 
Sauma eo D] Doni. Ássinan- 

te O GLOBO compra online 

ingresso com 50% OFF, jun- 

to a acompanhante. Saiba 
mais nosite do Clube, E 

RIOSHOW 

| L 

p: 
K | 

bt 

UNDE TODO DI 

CARMEM ANGEL 
comeram | biitefrogiabe oo E 

Asa que isso aí é rock 
nroll, já dizia Celso Blu- 

es Boy. Depois de mais de 

um ano e meio sem poder se 
esbaldar mama pista de dan- 
ça, oscariocas voltam a ocu- 

par as casas de shows e boa- 

tes dacidade. A lista de boas 
opções para fãs de rock in- 

clui casa no Jockey com me- 

sa de sinuca e bela área ex- 

terna, a volta dos shows 

CENA ROQUEIRA 
DA CIDADE VOLTA 
A PROMOVER 
SHOWS COVERS 
E FESTAS 
CONCORRIDAS E, 
EM BREVE, 
GANHA ATÉ 
UM MUSEU PARA 
CHAMAR DE SEU 

As ofertas anunciadas nesta página 
ficarão disponiveis ao longo da semana 
Consulte condições em c 'ubeoglobo. com.br 

num dos redutos roqueiros 

da cidade e, em breve, até 

um museu dedicado ao gê- 
nero. Confira. 

BAR BUKOWSKI 

Referência nacena roqueira 
carioca, o Bukowski, em Ro- 

tafopo. voltou a receber 

shows na semana passada 
comemora hoje seus da 

anos com uma dobradinha 

musical. As 22h30, Rodrigo 

Santos (ex-RBarão Verme- 
lho) toca sucessos do rock 
nacional, seguido pela ban- 

da Black Circle (cover do 
Pearl Jam, aprovada pelo 

próprio Eddie Vedder). No 
sábado, tem The Mendes 

Trio, As apresentações 
acontecem em um palco 
com isolamento da plateia, 

e ainda não há previsão para 
as pistas de dança voltarem. 

— Por enquanto, tem loun- 
ge. Pista ão pé da letra, lotada, 

sá depois que estiver liberado 
o não uso de máscara em am- 
bientes fechados — adianta o 

sócio Eduardo Mazzei. 

CAOS URBANO 
SUPERADO EM 
MOMENTO “RELAX 

Na Viver Zen Spa Urbano, em 

Ipanema, assinante tem 30% 

OFF em massagens de 60 m inu- 

tos. À oferta é válida de segunda E ex 

ceto feriados, e não inclui as modeladoras. 

DIA DE ROCK 
Ema tim hã 

Rua Alvaro Ramos 270, Bo- 

tafogo. Qui, às 19h (só bar). 
Sexe sáb, à partir das 19h. R$ 
13 (oté 23h) e R$ IB. 

BUFFALLOS BAR 

Na Zona Norte do Rio,acasa 
tem shows aos sábados e, a 

artir de dezembro, tam- 

Lém nas sextas-teiras. Ama- 
nha, apresentação da banda 

The Smiths Cover Brasil e 

joint Vision, que homena- 

geia Joy Division. 
Rua Arquias Co rdeiro 316, 

Méier (97229-1121). Sáb, a 

partir das 20h.R$12 

CENTRO CULTURAL ROCK 

EXPERIENCE 

Uma imersão na cultura ro- 
queira é a proposta do Espaço, 

queocupa um casarão dequa- 

tro andares na Lapa. Sextas € 
sábados, há shows de covers, 

além de um karaoke dentro 

de um estúdio profissional. 

Hoje, a atração é a banda In- 
sulto (que toca Matanza), se- 
guida da festa Growl. Ama- 

nhãéa vez de a Psycho Attack 

DELÍCIAS DA 
ESPANHA PARA 
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(System ofa Down). Semana 
que vem o local ganha mais 

um palco e à Galeria do Rock, 

uma espécie de museu, 
-—-O objetivo é criar um 

centro dedicado à música e 

celebrar à memória do rock 

— conta Marcelo Reis, que as- 
sumiu o imóvel do antigo Rio 

Rock & Blues Club em março. 

Rua Riachuelo 20, Lapa 
(97888-5663). Sex e sãb, q 

partir das 19h. R$ 25. 

THEROCK BAR 
O nome não deixa dúvidas. 

Funcionando dentro do 

Jockey Chub, no Jardim Botá- 
nico, com uma bela área ex- 

ternae mesasdesimuca, acasa 
recebe o público com um re- 

per tório que vai de clássicos 
da gênero a hits contemporá- 

neos e BRock dos anos 1980. 

Hoje quem sobe ao palco é a 
banda Pepper Spray, com tri- 
buto a Red Hot Chilli Pep- 

pers, e sábado tem Purano to- 

cando Pearl Jam. Mas a festa 
tem dia para acabar: a casa fe- 

cha neste fim de semana, De- 

pois, abre dia 4 para à come- 
moração de cinco anos de ati- 
vidades e só retoma a tempo- 

rada em 25 de dezembro. 

—É pra deixar esse gosti- 
nho de quero mais no público 

— diz Recarey Jr, dono do es- 

paço, que reabriu em outu- 

bra, —O movimento cresce a 
cada semana, pois as pessoas 

estão se sentindo mais segu- 

ras e acostumadas com às no- 
vos protocolos. Temos um pú- 

blico fiel, mas também rece- 

bemos muita gente nova. O 

rockéuniversal, É muito legal 
ver pais e filhos curtindo jun- 

tos. Essa é a alma da casa. 

Jockey Club, Rua fardim 
Botânico 1.01] (95656-1987/ 

97577-2525). Quiasáb,a par- 
tir das 20h. Shows às 23h. 
Grátis (até 21h), R$ 30 (in- 

gresso) e R$ 60 (com consu- 

mação). Ingressocerta ou na 

bilheteria. 

EXPERIMENTAR 

Rendo, Eai sd Eu 

O bar de tapas espanhol |Venga! oferece 
15% OFF a assinantes. À oferta é válida de 
segunda à quinta, em todas as unidades fisi- 
cas (Copacabana, Ipanema Leblon) e nos restaurantes 
digitais da marca. Confira detalhes no site do Clube. 



& | Segundo Caderno 

ABR Jesquim Fesrsica clas Sar tes TER Loc diria QUA Sms Fada Lisos do vie seruad) lata Eras foste mai) QUI, Cora REnai Luta Foros Verienme ME uh dis iquica fuginor Noris BÃO deve Edoáedo hguabria, DOM Cocã Dreguma 

Desp com a volta ao presencial. Esta- 

mos com a sensibilidade muito aguça- 

da. Aflor da pele. Estamos ansiosos. Insegu- 
ros. São quase dois anos de confinamento, 

máscara, medo, solidão individual ou à 

dois. Perdas. Separações. Cancelamentos. 
Trabalho remoto, sexo reinventado. Tortu- 
ra psicológica do govemo, 

Ninguém normal fica imune a (550. Na 

hora de retomar cara a cara às amizades, 05 

amores, os colegas, os chefes, os subordina- 
dos, cuidado. Passamos tanto tempo nos co- 

municando por WhatsApp e pelas redes 

quese perdeu traquejosocial Agora é sem 

PAULO NIEMEYER FIL 

RUTH DE 
AQUINO 
UR quina om tu 

CUIDADO COM 
AS FAÍSCAS NOS 
ENCONTROS 
PÓS-PANDEMIA 

emojiou figurinha. E sem áudio gravado. 

Qualquer aresta pode virar briga feia. Per- 
guntei ao psicanalista Luiz Alberto Py seele 
percebe isso nessa volta à vida real, 

“Antes da pandemia, a presença do outro 

funcionava como um freio, inibindo a vio- 
lência. Masa gente viveu virtual muito tem- 
po, Nas redes, as pessoas têm mais facilida- 

de de expressar intolerância, isso foi culti- 

vado no confinamento. As pessoas se habi- 
tuaram e agora trazem essa vibe intensa das 

redes para os encontros. Estão apressivas. 

Hã uma tendência a não ter mais censura, a 

dizer o que pensa sem pudor”. 

Sem pudor e sem tato. Às pessoas nem que- 

rem saber se melindramo outro, se adentram 

território particular emovediço. E muitacar- 
ga de emoção aprisionada. A gente se irrita 

mais, sem paciência. O espaço do diálogo foi 
contaminado. Até o olhar direto, sem ofiltro 
da tela, pode importunar. Em sociedade, de- 

veriamos cuidar para não invadir o outro. Só 
que “o outro” sumiu desde março de 2020. E 
agora está diante de nós, em carne viva, 

Começamos, tímidos, anos encontrar em 

reuniões de vacinados e a nos abraçar, desa- 
jeitados e cfusivos. Ensaios para o retorno à 

normalidade. Voltae meia, um personagem 

se mostra fora do tom. Tóxico. Agressivo. 
Envenena a atmosfera. Exagera nos pala- 

vroesena bebida. Os 

PASSAMOS TANTO assuntos nem preci- 
TEMPONOS samser política, elei- 
COM UNICAN DO ções du tercelra via, 

- temas condenados. 

PORWHATSAPPE  Grema pode ser só a 
PELAS REDES QUE vidadecadaum, *Li- 
SE PERDEU O fe” não “live”, 

TRAQUEJO Estive num encon- 

SOCIAL. AGORA É tro em que Lima pes- 

SEMENOUOU  jundolergua 
FIGURINHA. ESEM Era tão claro o des- 

ÁUDIO GRAVADO | controle que as ou- 

Sestaeira 19112021] O GLOBO 

tras à mesa não sabiamos como agir. Ten- 

tou-se dar um toque. Mas ela só escutava o 

eco de sua voz, Sem querer ofender, ofen- 
dia, Até que foi advertida por uma convida- 

da. Levantou-se e lol embora. Antes da pan- 

demia, ela não era assim. O que aconteceu? 
A gente precisa se policiar. Respeito, genti- 

leza e capacidade de escutar são mais neces- 
sários do que nunca. Li aqui no Globo a que 
disse uma terapeuta de casais na Filadélfia. 

“Nossos cérebros estão tão sobrecarregados 

que não notamos a angústia um do outro”. 
Um filme do Polansk de 2011, “Deus da car 

nificina”, adaptado de uma peça da Yasmina Re- 

za, mostracomo cexcesso de palavras pode pre- 
judicar a comunicação. Em Nova York, dois ca- 
sais se encontram na casa de um deles. O filho 

de um agredivo flhodo outro. Começam a con- 

versar civilizados, mas acabam em insultos reci- 
procos. Dã muito nervoso ver como a siuação 

toge de controle. E o caos em tomo de tulipas, 

calés, doces caseiros e livros de arte. Tem uma 
hora que a Kate Winslet grita: “Estou cê&cta- 
gando para seus direitos humanos”, 

Falo aqui de privilegiados. Não de quem fa- 

liuna pandemia, perdeuo emprego, acasa, a 
renda. Muitos de nós só perdemos o chão 
emocional. Nervos estão aflorados. Cuidado 

para não chamuscar o outro. É como se a pa- 
lavra presencial desse choque. Sai faísca, 

Õ 
E ELEITO PARA A ABL 

NELSON GORRI 
nes obibátiagõosa com Er 

pen ps autor de li- 

vros como “O que é ser 
médico".e “No labirinto do 
cérebro” Paulo Niemeyer Fi- 

lho foi eleito ontem para a ca- 

deira 12 da Academia Brasi- 
leirade Letras, anteriormente 

ocupada pelo professor e cri- 

tico literário Alfredo Bosil 
(1936-2021). 

NEUROCIRURGIÃO 
RECEBEU 25 DE 
34 VOTOS, EM 
SESSÃO HÍBRIDA 
REALIZADA 
ONTEM; OUTROS 
CANDIDATOS À 

rituais, não tenho problema 
nenhum em seguiros da Aca- 
demia, desde que as chances 

possam ser iguais para todos. 
Niemeyer é o terceiro nome 

escolhido em semanas de in- 
tensa movimentação na ABL, 

na sequência das eleições de 
Femanda Montenegro prarid al 

cadeira 17 (substituindo Af- 
torso Arinos de Mello Franco) 

ede Gilberto Gil, para a 20 (su- 
Sobrinho do arquiteto Os- 

car Niemeyere filho do tam- 
bém neurocirurgião Paula 
Niemeyer, o novo imortal, 

diretor do Instituto Estadu- 

aldo Cérebro, no Rio, dispu- 

tou a vaga com O escritor E 

professor Daniel Mundu- 

ruku e o poeta Joaquim 

Branco. Carioca, Niemeyer, 
de 69 anos, graduou-se em 
1975 pela Faculdade de Me- 

dicina da Universidade Fe- 

deral do Rio de Janeiro 
(UFRJ), com doutorado na 
área de Neurocirurgia, pela 

Universidade Estadual Pau- 
lista Tulio de Mesquita Filho 
(UNESP). Em 2001, foi elei- 

to Membro Titular da Aca- 
demia Nacional de Medici- 
na, ocupando a cadeira 33. 
Niemeyer é mais um médi- 

co a figurar na ABL, que já 
Contou com nomes como 

GUSTAVO CUNHA 
gusta cunhado com br 

dá pele tem um olhar sereno, mas está 

e preparado e sabe que, se tiver um 
desafio, vai encará-la com toda a farça”, 

disse o artista plástico e arquiteto Rafael 

Brancatelli sobre sua obra" Tourode ouro”, 
em evento para convidados na terça-feira, 

na inauguração da escultura instalada na 

Rua Quinze de Novembro, Centro de São 

CADEIRA 12 ERAM 
OS ESCRITORES 
JOAQUIM BRANCO 
E DANIEL 
MUNDURUKU 

Oswaldo Cruz, Carlos Cha- 

gas Filhoe Ivo Pitanguy, além 
de escritores formados em 
medicina, a exemplo de Gui- 

mardes Rosae Moacyr Scliar. 

— Entre os primeiros aca- 
dêmicos já havia um médico, 
o Teixeira de Melo, que vcu- 

pou a cadeira número 8 — 
destaca Niemeyer. —E saudá- 
vel que a ABL tenha esta mis- 
tura, com escritores, advoga- 
dos, diplomatas, médicos. 
Mais doque ás letras, a Acade- 

mia se dedica à cultura de for- 

mauniversal. Eamedicinaea 
ciência integram esta cultura. 

Paulo, em frente ao prédio da Balsa de 
Valores, a B3. 

O tal “olhar sereno” do animal com 

estrutura metálica de uma tonelada não 

deteve quem escreveu pichações no bicho. 
Alvo de memes e criticas nas redes, à 

escultura, que será exposta por tempo 
indeterminado, passou a ser vigiada por 
SCQurançãos após amanhecer gntem com 

inscrições como “taxar os ricos” Na 

Imortal. Niemeyer Filho no seu apartamento. em Copacabana: “Academia se ded cas cuitura de forma universal” 

Niemeyer foi eleito com 25 

dos 34 vatos dos acadêmicos 
que participaram da sessão 
híbrida no Petit Trianon. Ha- 

via uma atenção extra em re- 

lação à candidatura de Mun- 
duruku, que poderia se tor- 
nar o primeiro indigena à 

ocupar uma cadeira na ABL. 
Nasemanapassada, umacar- 

ta assinada por mais de cem 

escritores, entre nomes co 

mo Ailton Krenak, Xico Sá, 
Marcelo Rubens Paiva, Alice 

Ruiz é Milton Hatoum, foi 
enviada à Academia em 

apoio à candidatura. 

— já conseguimos uma vi- 

tória, ao Chamar à atenção 
para uma literatura indígena 

RAFAEL BRANCATELLI, 
O ARTISTA QUE CRIOU O 
TOURO DE OURO" EM FRENTE 
À BOLSA DE SÃO PAULO 

next RS 

Eis Cum tati 
a SOR pri == 

de qualidade que é produzida 

hoje — comenta Mundu- 
ruku, queaguardouoresulta- 
doda eleição em sua casa, em 

Lorena (SP). — Pretendo se- 
guir com minha candidatu- 
ra, inclusive indo a futuras 
sessões presenciais para falar 

com os acadêmicos. Sou de 
uma cultura que valoriza os 

cedendo Murilo Melo Filho). 

DUAS CADEIRAS EM DISPUTA 

Outras duas cadeiras seguem 
vagas na Casa. Nodia 25, seis 

candidatos tentam os votos 

para a de número 39 (que foi 
de Tarcísio Padilha): José 
Paulo Cavalcanti, Ricardo 

Cavaliere, Godofredo de Oli- 
veira Neto, Luiz Coronel, Ca- 
milo Martinse Leandro Gou- 

veia. A cadeira 2 (de Affonso 
Arinos de Mello Franco) terá 
dez pretendentes em 16 de 
dezembro: Sérgio Bermu- 

des, Gabriel Chalita, Eduar- 
do Giannetti da Fonseca, Sã- 
mia Macedo, Antônio Hélio 

da Silva, José Humberto da 

Silva Henriques, Eloi Ange- 
los Ghio D'Aracosia, Jeff'Tho- 

mas, José William Vavruk, Jo- 

ana Rodrigues e Alexandre 
Figueiredo, 

fome neste país, e os governos (de esquerda 
ou de direita) não forem devidamente 
cobrados por sua falta de eficiência e 

idoneidade, nada vai nadar”. 
Brancatelliganhou abraços dos filhas 

pequenos na inauguração da escultura, 
cuja ideia nasceu de um comentário feita 
pel as crianças sobre os animais nas cédulas 

de real. “Otouro éum bicho universal, está 

presente em todas as culturas no mundo 
inteiro ha muitos anos, cele simboliza a 
força, a resiliência. Então cu pensei em 

lazer algo que tivesse um desenho original, 

um projeto genuinamente brasileiro”, disse 
naapresentação da peça, 
Hoje, após meses dedicados ao trabalho, 

que passou por mais de 150 versões até ser 

aprovado, o arquiteto se defende de 
acusações de plágio. Ele garante que a 
estátua não tem qualquer inspiração no 

quarta-feira, manifestantes colaram sobre 
ela cartazes com a palavra “Fome”, 
Arquiteto e sócio-diretor da construtura 

Dmaish, especializada em obras rápidas, 

Brancatelli, de 41 anos, reagiu às críticas com 
o compartilhamento de posts como o do 
economista e apresentador da Jovem Fan 

Pablo Spyer, idealizador do projeto: 
“Enquanto quem gera emprego e move a 
economia for acusado e responsab lizado pela 

Universal e nacional, Autor nega 

inspiração em Wall Street, de Nova 

terk. “0 touro é o simbolo do 

mercado fimanceiro no mundo fado”, 

diz Brancatell. que afirma ter 

homenageado a força do povo 

“Charging bulf, o touro de bronze em Wall 
Street, Nova York, idealizado pelo escultor 
italiano Arturo Di Modica em 1989. “Em 

todo o mundo, a força do mercado 
financeiro é simbolizada por um touro. No 
Brasi | O Cuio representa MEesmoannsãsa 

força é o brasileiro”, ressaltou no vídeo de 

divulgação da obra, inaugurada pouco 
depois de a Bolsa atingir a marca de quatro 
milhões de contas de pessoas físicas. 
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