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Prévia tucana 

deve decidir 
rumo da sigla 
e da 3º via 
Mais do que indicar o 
triunho de João Doria ou 

Eduardo Leite, o resulta- 
do das prévias do PSDB, 
que ocorrem hoje, é visto 
por tucanos como decisi- 
vo para o futuro da sigla e 
para a construção da ter 
ceira via. Doria e Leite se 
comprometeram a ficar no 
PSDB em caso de derrota 
e à buscar alianças uma 
vez vitoriosos. PoderAdeAs 

Média de mortes 
por Covid fica 
abaixo de 200 pela 
1º vez em 19 meses 
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Estado de saque 
Sobre balbúrdia na trami- 
tação da PEC do Calote. 

Chile polarizado 

Acerca de eleição presi- 
dencial no país vizinho. 
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Perguntas do Enem na mira 
de Bolsonaro são eficientes 
Questões polêmicas distinguiram conhecimento de candidatos, aponta análise 

Andlise estatistica inédita 

feita pela Folha mostra que 
questões que causaram po- 
lémica entre conservado- 
res —alvo constante de Ja- 

ir Bolsonaro— foram efici- 
entes em testar o conheci- 
mento dos estudantes nas 
áreas avaliadas pelo exame. 

O presidente é sua equipe 
afirmam que itens do teste, 
cuja edição de 2021 começa 
aseraplicada hoje em meio 
a temores de ingerência do 
governo em seu conteúdo, 
seriam “ideológicas” e pro- 
moveriam “doutrinação” em 
vez de medir conhecimento. 
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No entanto, a análise de 24 
Hens criticados mostra que 
só uma questão, sobre dita- 
duras no Brasile América La- 
tina, em 2016, não ápresen- 
toua qualidade esperada em 
um dos parâmetros, embo- 
ra no conjunto dos critérios 
a pergunta seja satisfatória. 

Dado Goldie - vB seta /Hnes Media 

SUMIÇO DA ÁGUA DO AQUÍFERO URUCUIA, NA BAHIA, INTRIGA CIENTISTAS 
Morador de comunidade tradicional de vales entre as chapadas do oeste baiano, o geraizeiro Eldo Pereira Barreto pega agua 
potável em córrego da região; extração de recursos para irrigação de latifúndios pode estar por trás do problema ambiente B6 

Chile vai às urnas em disputa 
entre pinochetista e esquerdista 
Pinochetista e ultradirei- 
tsta, José Antonio Kast li- 
dera a corrida presidenci- 
ad no Chile, seguido pelo 
esquerdista Gabriel Boric. 
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SEGURANÇA À PROVA 
DO IMPREVISÍVEL 

Se umbos forem para um 
provável segundo turmo, à 
pais verá quebrado o rodízio 
e siplas tradicionais des- de siglas tradicionais d 
E ud LEE ae E a ibatih, ALE de a redemocratização, a 

& TECHELOSGLA 
PERPETE QUE O VEICULO 

nESMO LADOS HA PERFURAÇÃO 

Pleito regional terá oposição 
e observadores na Venezuela 
Os venezuelanos escolhem 
hoje governadores é prefei 
tos em uma eleição marcada 
pela volta da oposição e de 
observadores estrangeiros. 

| À PERDA DE PRESSÃO 
E ENVITADA PELO MATERIAL 

TRI CETME 
O ORIFÍCIO E SEU ENTORNO 

O antichavesmo vinha bos 
cotando pleitos desde 2015. 

A ditadura de Maduro acei: 

tou, desta vez, receber mis: 
sões internacionais. AIZ 

DE ATÉ 5% DOS 
POSSÍVEIS CASOS 
DE PESFURAÇÕES” 

As outras 23, que abordam 

de regime político a gênero, 
tiveram o desempenho es- 
perado em todos os pontos 
avaliados. Para especialistas, 
uma pergunta é boa se con- 
segue discriminar os parti- 
cipantes segundo o nivel de 
conhecimento. Cotidiano Bt 

Estudo vê país em 
armadilha de baixa 
produtividade 
Trabalho de pesquisado- 
ves vinculados ao FGV Ibre 
indica que o mercado de 
trabalho está preso em 
armadilha de baixa pro- 
dutividade, com mais va- 
gas criadas para atividades 
com baixos salários e de 
menos estudo e pouco es- 
paço para as de transição 
tecnológica. Mercado AI9 

Meta da COP26 
de cortar metano 
desafia pecuária 
Firmadona COPa6, O acor 

do que fixou 0 compro- 
misso de cortar em 30% 

as emissões de metano até 
2070 elevou os desafios pa- 
ra à agropecuária do Bra- 
sil, quinto maior emissor 
mundial. O setor vê risco 
de perda de competitivida- 
de no início, mas ganho fu- 
turode vendas. Mercado 420 

Marcelo Leite 

Um bilhão de 
drvores mortas 

em um ano 

O passivo ambiental per 
capita no país é até fácil 
de ser calculado, De apos- 
to de 2c2c à julho de zon, 
cada brasileiro teria con- 
tribuido com quatro árvo- 
res derrubadas para dizi- 
mar a maior floresta tropi- 
cal do mundo. ambiente R7 

Escravas com alforria 
seguiam não libertas 
Documentos do Brasil co- 
lonial mostram que mu 

lheres escravizadas recor: 
riam à Justiça para pleite- 
ar sua liberdade quando já 
haviam pagado a seus pro- 
prietários pela alforria, na 
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Estado de saque 
O atropelo e a confusão em torno da PEC do Calote 
refletem o desespero governista de pilhar o erário 

Emendas parlamentares negocia- 
das na surdina, fundo eleitoral bi- 
lionário sob o comando de oligar- 
cas partidários, subsídio a carmi- 
nhoneiros, parcelamento de dívi- 
das previdenciárias de prefeituras 
com a União e aumento de salário 
para todo o funcionalismo federal, 
Asverdadeiras intenções de poll- 

ucos que governam o pais e coman- 
dam o Legislativo coma chamada 
PEC do Calote jorram do noticiá- 
rio nos últimos dias. A preocupa- 
ção com os mais pobres, engolfa- 
dos por desemprego inflação, tor 
na-se mero pretexto para assaltos 
diversos ao pagador de impostos. 
O desprezo pelos miseráveis foi 

tamanho que a confusão implodiu 
o Bolsa Familia —um programa 
bem concebido, exitoso e perma- 
nente— e colocou no lugar um au 
xílio de 12 meses, mal desenhado, 
que reflete a compreensão ginasia- 
na e enviesada da gestão Bolsona- 
ro sobre a questão social no Brasil. 
Linhas de aperfeiçoamento e ex- 

pansão do Bolsa Família vinham 
sendo debatidas há tempos entre 
técnicos e rea Propunha-se 
a redução de políticas deficientes 
a fim de ampliar o valor e o alcance 
das transferências aos mais neces- 
sitados. À pobreza na infância, ter- 
rivelmente desproporcional, tam- 
bém deveria ser mais combatida. 
Desforço para aprovar modifica- 

ções nesse sentido, que em nenhu- 
ma hipótese comprometeriam as 
regras de prudência fiscal nem a 

obrigação de honrar decisões judi- 
ciais inapeláveis, seria bem menor 
do que à vórtice de alterações cons- 
Litucionais em que estão metidos 
Us congressistas neste momento, 

Brasília exibe hoje o retrato a ser 
estudado em sala de aula do que 
acontece num país sem governo. 
Neste sistema presidencialista, se 
o chefe do Executivo abre mão de 
coordenar sua administração e a 
agenda legislativa em nome dos in- 
teresses difusos e coletivos, alópica 
fragmentada e particular dos parta- 
mentares toma o lugar, ofuscando 
as perspectivas de prosperidade. 

Jair Bolsonaro, em vez de portar 
se como o cargo exige, tomou-se 
olobista-mor da República. Partiu 
dele, para surpresa de ninguém, a 
ideia estapafúrdia de conceder au- 
mento geral ao funcionalismo, o 
que nem as trampolinagens da PEC 
do Calote dariam conta de custear 
O saldo dessa situação em que o 

presidente não se distingue de ou- 
tros predadores do Orçamento es- 
tá sendo precificado a cada dia nos 
indicadores sobre o futuro. O país 
val crescer, empregar e arrecadar 
menos, e desaparecerá do hori- 
zonte dos mais pobres a garantia 
de uma renda minima duradoura. 
Destruida a governança, 0 que es- 

tãao alcance da política responsá- 
vel agora são apenas reduções de 
dano, como à que o Senado ainda 
poderá fazer se viabilizar apenas 
e tão somente o socorro aos mais 
vulneráveis. Nada mais que isso. 

Chile polarizado 
Discursos mais radicais prevalecem na eleição, em 
mostra de desgaste das forças tradicionais 

Governado desde sua redemocrati- 
zação por presidentes de conduta 
moderada, oscilando entre a cen- 

tro-esquerda e a centro-direita, 0 
Chile foi desde os anos 1990 0 pais 
mais bem-sucedido em termos de 
estabilidade política e crescimen- 
to económico na América do Sul 
Trincas nesse modelo liberal ado- 

tado se tornaram fraturas expos: 
tas em grandes e não raro violen- 
tos protestos populares a partir 
de 2019. Multiplicaram-se queixas 
contra a reduzida oferta de servi- 
ços públicos e os valores pagos pe- 
lo sistema de aposentadorias, ba- 
seado em poupanças individuais. 
A formação de uma Assembleia 

Constituinte após as manifesta- 
ções, incumbida de redigir nova 
Carta para substituir a atual, tam- 
pouco foi suficiente para atender 
ao anseio por mudanças —é o que 
aponta o cenário das eleições pre- 
sidenciais, cujo primeiro turno se 
realiza neste domingo (21). 
Pesquisas indicam o favoritis- 

mo de dois candidatos localiza- 
dos em polos do espectro ideoló- 
gico: à direita o advogado José An- 
tônio Kast, 55, e à esquerda, o ex- 
lider estudantil Gabriel Boric, 35. 
A depender da pesquisa, dispu- 

tamo terceiro lugar na disputa Yas- 
na Provoste, ligada à ex-presidente 
Michelle Bachelet, e Sebastián Si- 

chel, apoiado pelo atual chefe de 
Estado, Sebastián Pifera. Este vem 
se enfraquecendo diante da impo- 
pularidade do governo. 
O esquerdista Boric propõe ex- 

pandir a participação do Estado na 
economia e atacar a desigualdade 
social, Já Kast, um defensor da di- 
tadura do general Augusto Pino- 
chet, parece ser a resposta à parce- 
la da população que vê ameaça de 
socialismo no oponente principal 
A candidatura de direita quer re- 

duzira migração ao país, em parti- 
cular de haitianos e venezuelanos, 
além de reprimir mais duramen- 
te protestos dos indígenas mapu- 
ches. Também apoia anistia a pre- 
sos que cometeram violações de di- 
reitos humanos durante a ditadu- 
ra e é contrária ao aborto. 
Os mais de 20% de indecisos nas 

pesquisas embaralham a previsão 
de resultados, assim como o fato de 
que o voto é facultativo no Chile. 
Eleitores moderados podem sim- 
plesmente não comparecer à um 
segundo turno entre os dois can- 
didatos mais radicais. 
Um perigo da polarização, como 

já se viu no Brasil, é o empobreci- 
mento do debate, sufocado pelo 
maniqueismo e por discursos po- 
pulistas que apresentam respos- 
tas enganósamente simples para 
problemas complexos. 
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Fatos importam? 
Hélio Schwartsman 
Da aridez da peninsula Arábica, Ja- 
Ir Bolsonaro afirmou que à Amazô- 
nia, por ser uma floresta úmida, não 
pega fogo e que não existe desma- 
tamento. Segundo ele, a cobertura 
da selva é a mesma desde a chega- 
da de Cabral em 1500. 
Por que precisamos respeitar os 

fatos quando fazemos declarações 
que têm a pretensão de falar sobre 
omundo real? A rigor, não precisa: 
mos. Há formas de pensamento, co 
mo o ouúrico, o poético e o religio 
so, que podem desprezar evidências 
“ até as leis da fisica e ném por isso 
deixam de dizer algo sobre o mun- 
do. Os pragmáticos, porém, sempre 
valorizaram mais um tipo de discur- 
so que se autolimita, Nele, é preciso 
que haja uma correspondência en- 
tre a proposição e a coisa da qual se 
predica algo, por mais problemático 
que seja definir esses termos. Ape- 
nas tentar seguir essa regra já faz 
com que o sujeito modere sua ima- 
ginação, reduzindo a chance de ver 
se presa de delírios Na prática, 0es- 
forço para conformar a proposição 

liry check” (teste de realidade), ain- 
da que imperfeito. 
Não é coincidência quea ciência, o 

ramo do saber que mergulhou mais 
fundo nisso, tenha se tornado qua- 
se indissociável da matemática, Não 
sabemos por que a matemática fun- 
ciona tão bem nas ciências naturais. 
Para o fisico Eugene Wigner, isso 

deveria causar surpresa, Para Gali- 
leu, isso ocorre porque a matemáti- 
ca é o alfabeto no qual Deus escre- 
veuo Universo, De forma mais mo- 
desta, podemos dizer que ela é útil 
porque facilita os “reality checks”, 

Se meu modelo diz que o resulta 
do de operação deveria ser 18, mas 
meu experimento dá 5, preciso re- 
ver meus dados empíricos ou meus 
pressupostos tedricos. Quanto mais 

facilmente ela se torna cientifica. 
Compare-se a fisica com o direito. 
Bolsonaro não sabe matemática. 

Mal sabe português. Mas o grave é 
que minta tão despudoradamente. 
PS - Dou ao leitor um hiato de du- 

as SETAS. 

ao objeto se transforma num “rea belloguslcombr 

Combo do desmatamento 
Bruno Boghossian 
Jair Bolsonaro entregou um pacote Inpe ao saber de números incômo- 
completo de incentivos aos desma- dos sobre a devastação da Amazó- 
tadores, Além de estimular ativida. mia, O presidente disse que, a partir 
des que provocam a devastação ile- 
gal, o presidente e seus awdiliares 
desmontaram estruturas de fisca- 
lização, reduziram a aplicação de 
multas ambientais e, por fim, agi- 
ram para acobertar os crimes co- 
metidos nas florestas. 

O governo omitiu dados que apon- 
taram uma alta de 22% no desmata- 
mentona Amazônia em 2046 € 2021. 
Os números estavam mum relatório 
ips pelo Inpe em az de outu- 
ro, quatro dias antes do início da 
Conferência das Nações Unidas so 
bre Mudanças Climáticas, O material 
ficou escondido até a última quinta 
(18), depois do fim do evento, 

Este é apenas mais um escândalo 
da manjada política de Bolsonaro 
para o ambiente, O presidente enco- 
raja a ação de garimpeiros e madei- 
reiros nas florestas, enquanto impli- 
ca com as estatisticas que mostram 
os efeitos dessa agenda 
No primeiro ano de mandato, Bol 

sonaro mandou demitir o diretor do 

de então, o chefe do órgão deveria 
mostrar 05 dados negativos ao Pla- 
nalto antes da divulgação. “Ele vai 
apresentar os números para mim, 
se forem alarmantes” declarou. 

Bolsonaro sabia que as cifras fica- 
riam cada vez piores. Desde 0 come- 
o do governo, o presidente traba- 
para impedir a destruição de má- 

quinas usadas no desmatamento ile- 
gal. Além disso, o Ministério do Meio 
Ambiente desestimulou a emissão 
de multas por crimes ambientais =o 
que fez com que as autuações des: 
pencassem nos últimos anos. 
A máquina federal prefere ajudar 

quem desmata. Não é coincidência 
que um ex-ministro seja investigado 
sob suspeita de facilitar um esque- 
ma de exportação ilegal de madeira. 

O governo tem mais interesse em 
esconder e manipular a certidão de 
óbito do que em evitar o come. O cor 
po, no entando, continua ah: deapos- 
to de 2022 a julho deste ano, foram 
derrubados 13.235 km? de floresta. 

Avolta triunfal do LP digo, vinil 
Ruy Castro 

Em meados dos anos 99, às grava 
doras começaram a converter seus 

catálogos de LPs em fabulosas edi- 
ções em CD, Eram CDs duplos, tri- 
plos, quadruplos, estojos com dez 
discos, caixas com 20 e até malas 
com a obra completa deste ou da- 
quele, tudo enriquecido com encar- 
tes, brindes, pústeres e livros den- 
tro das embalagens. Era o aupe da 
adesão baga o CD. Eu próprio, 
nas viagens, enchia malas com eles 
e, a cada volta ao Brasil, temia que 
aalfândega me tomasse por contra- 
bandista. Evidente que esse mate- 
rial vinha substituir os LPs corres- 
pondentes, vendidos a0s sebos, do- 
ados, jogados fora. 
Ao mesmo tempo, ao visitar o jor 

nalista Ivan Lessa em Londres, euob- 
servava sua fidelidade aos LPs que 
levara 4canos acumulando. Sua es- 
pecialidade eram cantores america- 
nos, de Bilhy Eckstinea Bobby Short, 
de Lee Wiley a Marlene Ver Planck 
— milhares de discos, estalando, co- 
mo que acabados de sair da prensa, 
capas em perfeito estado. Pergunter 

lhe o que la fazer com eles, e lvan: 
“Continuar escutando, claro, Pensa 
que vou trocá-los por CDs”, 

lvan mos deteou em 2012 € não sei 
para onde foi sua coleção. Sei que 
não veio para o Brasil, Muitos eram 
discos impossíveis, de selos extin- 
tos, fora do radar das discografias. 
Se já eram então sem preço para às 
colecionadores, imagino o que não 
valerão hoje, coma volta triuntaldo 
LP ao mercado —segundo h, a pro- 
dução não está dando para a procu- 
ra— ea possibilidade de usá-los pa- 
ra reprensagens em vinil 1ão. 

São essas reedições de LPs histó- 
ricos que estão conquistando toda 
uma nova geração para um forma- 
to que, em 1995, foi dado como mor 
to. Hoje quem estâmorto &o CD, e 
me pergunto até quando encontra- 
rei players para tocar os milhares de 
CDs que também acumulei 
Ainda bem que, logo depois de bur- 

ramente me desfazer de boa parte 
demeus LPs, inspirei-me em lvane, 
à custa de anos de busca em sebos e 
leilões, compreitodos eles denovo. 
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Celebrar Zumbi 

Muniz Sodré 
Prodezooe emérito dá UFES, aubbr 
entre putas, de “A Socedada Incuil! e 
“Pensa Nagô” Estreçe aos dom ngos 

Emmeio ao reinante cãos po- 
lítico, administrativo e social, 
é mais relevante do que nunca 
ipitpaçi sobre o Dia de Zum- 
idos Palmares, de comemo- 

ração tão próxima à da Procla- 
mação da República. É que, se- 
gundo o cxpheadorgeral da na- 
cão Alberto Torres, a socieda- 
de escravagista, em termos so- 
clopolíticos, sempre foi a mais 
bem organizada do pais até a 
República. Uma ordem social 
tão cúmplice de si mesma que 
as palavras escravidão e tortu- 
ra não podiam, oficialmente, 
ser proferidas no Parlamento. 
Nada de grande espanto nu- 

ma histúria nacional atravessa- 
da pelo vício fundador que foi 
a concentração das benesses 
em famílias, compadres e alia- 
dos, coma escravidão na base. 
Primeiro, o Estado é casa-gran- 
de e Império, Com a êle 
ca o Estado é casa-grande sem 
senzala visível. O regime repu- 
blicamo foi insira ara as 
segurar a continuidade patri- 
monialista de apropriação de 
riquezas e poder sob o man- 
to do capitalismo industrivl, 
Proclamado como uma ma- 

quiagem liberal do passado es- 
cravista, o novo regime abriu 
caminho para uma federação 
que apenas consolidava os di- 
reitos das oligarquias estadu- 
ais. Acomodando o aparelho 
de Estado ao arcaismo, a Re- 
pública já nasceu Velha. 
A Proclamação foi um even- 

to de última hora, de cima pa- 
ra baixo. À tal ponto que, con- 
fundida no Rio com desfile mi- 
litar, os negros temeram que 
pudesse se tratar da restaura- 
ção do escravismo, Havia pre: 
cedentes históricos: em 802, 
Napoleão Bonaparte restau- 
rou, nas colônias francesas, a 
escravidão que tinha sido ex- 
tinta em 1794. Em 1856, 0 pre- 
sidente da Nicarágua (Wilham 
Walker, um aventureiro e pirata 
americano que tinha tomado 
o poder) simplesmente revo- 
gou a abolição da escravatura. 
Entre nós preservou-se um 

modelo duplo de dominação 
político-social, que combina o 
autoritarismo da custódia mili- 
tar como sistema baseado em 
relações de família e de compa- 
dnio. A igualdade cidadá, apre- 
goada na Constituição de 1891 
por influência liberal, era coi- 
sa feita para inglés ver e ouvir 
Em consequência, o poder 

se exerce como uma heran- 
a de formas senhoriais, com 
ocos de trabalho sermescra- 
vo e uma hierarquização ra- 
cial que associa patriarcado 
a capitalismo Cidadão pleno 
seria aquele que passou pelo 
crivo da cor, do parentesco ou 
do status. Dai o nível baixo da 
cultura republicana: privilé- 
gio se mede pelo fe rg 
rismo”, como no episódio sin 
tomático em que alguém pro- 
clama “não sou cidadão, sou 
engenheiro formado” 
No fundo duplo da história 
Insurgências, hã outras re- 

gn Far Zumbi foi 
1 guerreiro de uma pró- 

pria, a República dos Peba. 
res, na serra da Barriga. Cele- 
brá-lo é redefinir o quilombo 
hoje, à luz do movimento da 
consciência negra, como luta 
democrática pela cidadania 
sem barreiras. 
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Afrofuturismo é caminho 
para inclusão tecnológica 
Negros estão à margem da transformação digital 

Moisés Nascimento 
Coreto de Tecnologia e lider do doca de dados dá pod Uribando 

A população adulta negra brasilei- 
ca cresceu em meto ao mito da de- 
mocracia racial, um periodo de ne- 
gação em relação ao racismo e de 
escassez de referências afro, espe- 
cialmente relacionadas à tecnolo- 
gia e ao futuro. Ainda hoje, oapapa- 
mento e embranquecimento da his- 
tória negra dificultam a construção 
de referências locais. Negros ainda 
estão associados a profissões me- 
nusvalorizadas, e isso acontece tan- 
to nas empresas quanto na ficção ci- 
entifica —com anotável exceção de 
“Pantera Negra” e outras produções 
similares. Uma violência passada e 
presente que dificulta 4 construção 
de uma realidade inclusiva, 
Só muito recentemente o alrofu- 

turismo —movimento estético, so- 
ctale cultural que busca inserir a ne- 
gritude na tecnologia e no futuro— 
passou a ser abordado na nossa re- 
alidacde, Diferentemente dos EUA, 
onde houve uma segregação clara 
e formalizada, o Brasil sofreu com 
uma miscigenação precoce e força- 
da, que atrasou o estabelecimento de 
raizes e a luta por reconhecimento. 
Assim como em outros setores da 

sociedade, o racismo também tem 
extremo impacto na tecnologia, Em 
um cenário com profissionais pre- 
dominantemente brancos, o desen- 
volvimento de soluções igualitárias 

Ficha Meat 

pode ser prejudicado, É em uma so- 
ciedade diversa como a nossa —o 
pais mais negro do planeta fora do 
continente africano—, algoritmos 
que priorizam pessoas brancas di- 
ficultam o relacionamento da po- 
pulação com tecnologias que estão 
criando o futuro, deixando-nos em 
uma posição de desvantagem no 
cenário de transformação digital. 
Sem negros na tecnologia —e 

em posições de iderança— não se 
contempla sua ancestralidade, vi- 
vência e perspectiva. Hoje já sabe- 
mos que a tecnologia vem dos po- 
vos ancestrais, da África, Um im- 
pério negro, no Egito, produziu 
por milênios inovações em diver- 
sos campos, exportados depois pa- 
ra Grécia e Roma, Há mãos negras 
na história de toda a humanidade. 

Ter uma tecnologia que prioriza 
rostos e referências brancas é um 
reflexo deste apagamento ao longo 
dos milênios. Na matemática, base 
para o desenvolvimento da maior 
parte das tecnologias atuais, util- 
zamos o termo classe para a defini- 
ção de viés, um limite no espaço de 
possibilidades, uma fronteira, vo- 
mo se fosse um muro; uma limita- 
ção para enxergar além. O mesmo 
acontece em nossas mentes: nos- 
sos preconceitos —às vezes incons- 
cientes— circunseritos em vieses, 

Racismo na literatura 
e o dilema da utopia 
Como lidar com a manutenção de estereótipos? 

Paulo Sergio Gonçalves 
Professor e conndenadar do Núcleo de Estudos Afro Erasiheiros 
di Extáco e doutorando em ioraturda aficanas 

As questões que envolvem as rela 
ções étnico-raciais e a situação do 
Negro mos diversos mútes e Campos 

da sociedade são, de certa forma, 
resultado de muitos anos de luta 
dos movimentos negros, dos mi- 
litantes é de pessoas ustres co- 
mo Abdias do Nascimento e Lélia 
Gonzalez, entre outros. 
Discute-se a situação do negro na 
contemporaneidade, na sociedade, 
nos ambientes de trabalho, na mi- 
dia, na academia, nos espaços de 
poder; enfim, o negro e sua condi 
ção. Por outro lado, sabemos que a 
literatura formada em um pais pos- 
sui papel muito importante para à 
construção do imaginário social 
como veiculo histórico. Na escola, 
ela é o primeiro contato de muitas 
crianças com o mundo lúdico. 
Mesmo num pais de poucos leito- 

res (infelizmente), a literatura assu- 
me tais papeis e está presente nas Es- 
cúlas, nas universidades e no cotidia- 
no da criança, do jovem e do adoles- 
cente, Sendo assim, comolidarmos 

com uma nação que traz, no seu cá- 
nome literário, obras que contribu- 
em de forma indelével com a manu 
tenção de alguns estereótipos e es- 
paços criados desde a época colo- 
ninl? É assim que vemos acontecer 
em obras como as de Monteiro Lo- 
bato, onde suas personagens usam 
expressões racistas € se dirigem de 
maneira discriminatória aos negros. 

Dizer que à obra de Lobato é ra- 
cista e afirmar (por meio de suas fa- 
mosas cartas) que 0 próprio autor, 
que vivia numa sociedade racista 
(será que não vivemos mais?), era 
racista, é óbvio e fácil Dificil, e dig- 
no de repensar, é como vamos ensi- 
nar literatura brasileira e Monteiro 
Lobato para nossos jovens a partir 
de tais apontamentos e discussões. 
Nossos jovens, negros e não ne- 
gros, têm direito de saber dos por 
menores que permearam os proces- 
sosde criação de escritores como Ni- 
na Rodrigues, por exemplo. É preci- 
so levarmos a sério as questões que 
envolvem o racismo e pararmos de 

também limitam e criam muros. Na 
matemática, hã solução; mas como 
mapear isso nas mentes das pesso- 
as? Libertar-se do viés significa ir 
além de uma fronteira muito espe- 
cifica, relacionado a como as pes- 
suas foram educadas e criadas —o 
que foi imposto à elas sem que pu- 
dessem perceber conscientemente. 

Na minha jornada de 14 anos no 
ale do Silício, tive o privilégio de es 

tar em um ambiente de maior mobi 
lidade social e tecnicamente diver 
so. Uma vivência que teve um im- 
pacto muito positivo em minha sen- 
sação de pertencimento no mundo 
da posa ah no empoderamen- 
to da minha capacidade de ser um 
agente transformador neste setor. 
Felizmente, estamos dando pas- 

sos nesse sentido no Brasil, dentro 
e fora da tecnologia As novas gera- 
ções já saberão que Machado de As- 
sis, o mais celebrado escritor hrasi- 
leiro, eranegro. E que o embranque- 
cimento de sua figura impediu que 
pessoas como eu o vissem como re- 
terência de brilhantismo intelectual. 
E isso abre mais espaço para quem 
já atua em busca da força ancestral 
africana no contexto brasileiro, co 
mo vem fazendo Elza Soares em 
sua carreira — em especial em seu 
clipe “Mulher do Fim do Mundo” 
Como lider na área de transtor 

mação digital, tenho atuado de 
fato na mudança dessa realidade 
—um compromisso desde que as- 
sumi uma posição estratégica no 
Kaú Unibanco, Essa responsabili- 
dade precisa ser de todos, especial 
mente das pessoas brancas, que do- 
minam os espaços de poder. Preci- 
samos que a tecnologia contemple 
nossa realidade, resgate nossa an- 
cestralidade e reverta esse embran- 
quecimento, Isso é essencial para a 
transformação digital do nosso pa- 
is, tendo o afrofuturismo como uma 
das forças centrais de inovação, 

Eu. 

discutir tudoisso de forma artificial, 
No Brasil, costuma-se debater as 

relações étnico-raciais de forma 
muito rasa, pois para que uma so- 
ciedade racista se mantenha fun- 
cionando, evidentemente, é ne- 
cessário que 0 racismo perdure 
e siga obedecendo ao mito da de- 
mocracia racial (que muitos ainda 
defendem como realidade) 

Várias soluções foram apresenta- 
das, como a de trazer notas de roda: 
pé para explicar os trechos racistas, 
Umespecialista em Monteiro Loba: 
to, contudo, alegou ser um desres- 
peito aos leitores, porque sugere 
que não teriam capacidade de en- 
tender, Também disse que precisa- 
mos de professores bem formados. 
Novamente a roda gira e ficasem 

resultado. Será que podemos dei- 
xar nas mãos da estrutura do Esta- 
do a solução de um caso assim? O 
Estado, aquele com o qual os mo- 
vimentos negros vêm reclamando 
há anós suas reivindicações. 

Dificil questão. Concordo com O 
especialista, porém, quanto áneces- 
sidade de preparo de nossos docen- 
tes. Mas, para que essa seja uma so- 
lução “verdadeira”, os demais atra- 
vessamentos que atingemo profes- 
sor em formação teriam que ser ani- 
quilados ou amenizados (ideologi- 
as, questões de raça, cor, etnia, for 
mação europeizada, preconceitos). 
Portanto, nossos professores préci- 
sariam estar preparados para lidar 
com questões que envolvem as re- 
lações étnico-raciais na educação 
o ano todo. Será que somos, citan- 
do Pepetela, a “geração da utopia"? 

DOMINGO, 21 DE NOVEMBRO DE 2021 Aa 

opinião 

PAINEL DO LEITOR 
tolhacom fpameldoleitor  hetorgbgrupotolha com.br 
Cartas porá al Barho de Lume ra, 425, Sho Paulo, CEP 01202-500 A Folha se testa d 

direbio de pulbticar trechos bes menSageiis nibrme seu nôúme completo é endereço 

ASSUNTO VOCÊ, LEITOR DA FOLHA, ACHA POSSÍVEL 
MELHORAR A ARBITRAGEM DO FUTEBOL BRASILEIRO? 

É necessário impor limites aos au- 
xiliares do VAR. Participação só 
quando o árbitro requisitar, nun- 
ca proativa, para não atrapalhar a 
autoridade do árbitro em campo. 
Ronan Wielowski Botelho 
(Londrina, PR) 

d 

Apossibilidade da melhora da arbi- 
tragemno futebol brasileiro passa 
pelo planejamento de uma profis- 
sionalização a médio prazo. Uma 
escola de formação para a arbi- 
tragem que atraia mulheres e ho- 
mens que se interessem por essa 
nova profissão, com salários fixos 
atraentes, metas com premiações 
e equipes treinadas para conduzir 
ecormgiros trabalhos dos árbitros. 
Antônio Ferreira de Castilho 
(Dois Córregos, SP) 

* 

A mudança só virá com uma me: 
lhor capacitação dos árbitros, atra 
vês de intensos treinamentos, 
Luiz Guilherme Bender (São Paulo, SP) 

dr 

Sim, é possível, O primeiro passo 
seria a profissionalização da cate- 
goria, com salário fixo, formação 
e preparação custeadas pelas fe- 
derações estaduais e pela CHF E é 
importante a adoção de protocolos 
maus transparentes e céleres para o 
VAR. No rugby, a comunicação do 
TMO (semelhante ao VAR) com o 
árbitro é aberta para o público no 
próprio sistema de áudio do está- 
dão enquanto ocorre a conferência. 
Vinicius Barreto (Tijucas, 5€ | 

r 
BE 

Todos sabémos que o árbitro de fu- 
tebol se divide em várias funções 
profissionais para obter o susten- 
to próprio da família. Então acho 
que a profissionalização e uma boa 
remuneração são caminhos pa- 
ra que tenhamos os melhores no 
comando do apito nos jogos pro- 
fissionais. 
Antonio Carolina Araújo Filho 

(Salvador, BA) 

É preciso mudar todo o coman- 
doe preparar melhor os árbitros. 
Eni Jobim (Santa Maria, R5) 

É possivel, mas não sem antes im- 
plementar a profissionalização. 
Não dá mais para um árbitro as- 
sinalar erroneamente um pênalti 
no domingo e ir trabalhar em um 
escritório na segunda. 
Rudiney Freitas 
(Santana de Parnaíba, SP) 

nÊ 
La) 

É possível melhorar a médio e lon- 
go prazos. À performance é baixa 
por causa do amadorismo. O nos- 
so futebol traz essa natureza, Des- 
de o berço aprendemos a dar um 
jeitinho em tudo. Isso vai forjando 
nosso modo de ser e agir Nem me 
refiro a caráter ou indole, mas sim 
àmaneira como aceitamos os erros 
e não cobramos nem a nósnemaãs 
instituições A solução é profissio- 
nalizar à atividade. 
Sullivan Torres (Campinas, SP) 

* 

A solução é focar na base, na for 
mação de novos árbitros, e dar a 
eles oportunidade, Os veteranos fi- 
cam muito tempo no apito. É pre- 
ciso aposentar os fgurões, 
Marcos Antonio da Silva (Londrina, FR) 

são 
na 

É possível, sim. Primeiro é preciso 
que o juiz tire seu salto alto, O ar 
bitro não é o único no-campo, ele 
tem que trabalhar em equipe. 
Eveline Peters [Campo Grande, M5) 

= 

Não acredito. A arbitragem sempre 
favorecerá os queridinhos Flamen- 
go, Corinthians, Grêmio... Enão hã 
isenção da mídia, dos árbitrose da 
Comissão de Arbitragem. 
Alberto Mario da Rosa 
(Porto Xavier, RS) 

=Ê: 

Enquanto a arbitragem for condi- 
cionada a vontades políticas, prin- 
cipalmente de clubes do eixo RJ- 
SP não tem como ser melhorada, 
Luis Gustavo (Porto Alegre, RS) 

St 

Não, porque eastem muitos árbi- 
tros que são torcedores enrusti- 
dos. Trazer árbitros dos paises vi- 
zinhos salvaria o futebol brasileiro. 
Marto Antônio (Rio Grande, R5) 

Temas mais comentados pelos leitores no site 
De 134 19 nov Total de comentários 12.6M 

| Jd 

| 296 | 

OUTROS ASSUNTOS 

Eleições 2022 
“Guru de Moro, Pastore vê Brasil 
em 'presidencialismo de coopta- 
ção” (Poder, 20/11). É burrice pern- 
sar ainda em Lula e Bolsonaro. Am- 
bus são farinha do mesmo saco com 
discurso trocado, Ambos roubam 
ou deixam roubar. 
Mariano Aparecido 
(São José dos Campos, SP) 

wr 

Parabéns ao professor pela clareza 
na exposição é por suscitar o deba- 
te de questões que realmente im- 
portam ào pais. 
Sylvia dos Santos (Jaboatão 

dos Guararapes, FE) 

[1 

Incrivel a cara de pau em afirmar 
que dentro dos extremos, o Mo- 
ro poderia vir à ser uma opção na 
terceira via. 
Laúdgilson Fernandes 
(Rio de Janeiro, RI) 

Consciência Negra 
“Reconhecimento de joão Cândido 
como herói enfrenta resistência da 
Marinha” (Poder, 19/01) Muito an- 
tes dos projetos de lei citados na 
matéria, O Almirante Negro já foi 
declarado heróino samba “O mes- 

O impacto Sergio Moro (Catarina Rochamonte) tuneu 

| Mora a fraude (Cristina Serra) Momow 

moro responde a Gleisi e diz que Petrobras 
foi saqueada no governo PT (Painel) 15.now 

tre-sala dos mares”, de Aldir Blanc 
e João Bosco, É claro que à censu- 
ramudou “Almirante Negro” para 
“Navegante Negro”, mas é ele, Jo- 
ão Cândido, “que tem por monu- 
mento as pedras pisadas do cais”, 
Roque Luiz Rodrigues da 
silveira (Jundiaí, SP) 

Novembro Azul 
“Governo Doria retira do metrô ma- 
terial sobre higiene do pénis após 
queixa de deputado” (Painel, 19/n). 
Viva Doria, viva a familia brasileira! 
Vivaa corrida por votinhos, abaixo 
o conhecimento, viva a ignorância! 
Lucia Helena Rino (530 Carlos, SP) 

x 

Quanto atraso! Afronta à familia 
cristã? Vem cá, os homens das fa- 
miílias cristãs não lavam o dito cu- 
jo não, &? Que eca! Depois morrem 
e não sabem o porquê. Atraso de- 
mais nesse pais. 
Maria Clara Abalo Ferraz de 
Andrade (Rio de Janeiro, Ri) 

* 

[sso é que eu chamo de despirocar... 
Despirocaram e quem sai perden- 
doeasaúde. 
Marcos Malta Campos 

(São Paulo, SP) 
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O Ministério da Saúde ainda tem R$2,9 bilhões a serem 
empenhados referentes a emendas de relator, que fica- 
ram conhecidas pelo código RP 9. Esse valor será per 
dido, ouseja, nãovirará investimento na área, casonão 

seja executado até o fim do ano. No entanto, a execução 
desse tipo de emendas foi suspensa pelo Supremo Tri- 
bunal Federal, que cobra mais transparência na trami- 
tação. Os R$2,9 bilhões representam 38% dos R$ 7,5 bi- 
lhões em emendas RPg da pasta de Marcelo Queiroga. 

ANDANDO Dos R$ 4,6 bilhões 
já empenhados, R$ 3,4 bilhões 
loram pagos. Deputados que 
criticam a decisão do STF ar 
gumentam que seria possível 
aprimorar a transparência sem 
gerar desassistência com blo- 
queio das execuções 

GRANA Útema foi discuiidona 
sexta feira (19) emreunião do 

Nacional de Saúde, 
órgão vinculado ao Ministério 
da Saúde e responsável por fis- 
calizar politicas do setor, 

compadre “JA Saúde] preci- 
sa de financiamento próprio 
e não de favor de político, pa: 
ra que ela seja usada de harpa: 
nha pelo parlamento vu quem 
quer queseju afirmou Moyses 
Toniolo, conselheiro. 

CULPA Jorge Ramos, da Sub- 
secretaria de Planejamento e 
Orçamento do Ministério da 
Saúde, afirmou que a gestão 
da pasta, diante das emendas 
de relator, é limitada, “uma vez 
que o andamento da execução 
êdos próprios parlamentares. 

CORRIDA... Uma das saídas es- 
tudadas pelo governo para evi- 
tar o aumento de 21% na con- 
ta de luz em 2023, 0 socorro às 
distribuidoras de energia ain- 
da não tem definição no Mi- 
nistério das Minas e Energia. À 
demora em estipular os valo- 
res emodelo para nova roda: 
da de empréstimos às empre- 
sas têm preocupado o setor, 

«CONTRA... Os empréstimos 
visam cobrir o combo causa- 
do pelo custo do acionamen- 
to usinas térmicas devido 
aescassez hidrica. O objetivo 
é evitar o aumento integral de 
1% na conta é diluído ao lon- 
go dos próximos anos. 

2 TEMPO O ministério afir- 
mou em nota que ainda avalia 
ascondições dos empréstimos, 
como prazos e taxas de juros. 

CAMPO RIVAL Fernando Had 
dad (PT) visitarã o Vale do Pa- 
raiba, berço de Jair Bolsonaro, 
nesta segunda (23). O expre- 
leito viajará ao interior de SP e 
passará por Registro, Sete Bar: 
ras, Pariquera-Açu e Eldorado, 
cidade onde o presidente pas- 
sou a infância. 

TIROTEIO 

DEIXA QUE... A cxclusho de ga 
prefeitos é vices de São Paulo 
das prévias do PSDB foi cerca- 
da de revolta de diretórios e 
outros grupos no partido que 
estão contra João Doria, mas 
não deverá ir para além disso, 

Leite falaram em acionaro Mi- 
Crqnio cita 

o partido, apontando tentati- 
vade fraude. O governador do 
RSmostrou-se reticente e quis 
evitar que parecesse uma ten- 
tativa de ganhar no “tapetão” 

nNãopEU A juventude do PSDB, 
que apoia Leite, começõu à se 
articular para tomar providên- 
cias, mas não concluiu qual- 
quer iniciativa. A acusação é a 
eque o diretório de SP dirigi- 

do por aliados de Doria, teria 
raudado datas de Filiações dos 
92 para que pudessem votar 

CARA... O conselheiro Mário 
Maia, doCN] (Conselho Nacio- 
nalde justiça), rejeitouação da 
seccionaldo Maranhão da 0AB 
e ap 
] a ual que im 

exigência de CoiçaeNaride di 
vacinação contra a Covid-g 
para acesso a suas unidades. 

«SBACHA A DAB-MA argumern- 
tou que o ato viola a liberdade 
profissional dos advogados, Na 
decisão, Mala se baseou em po- 
sicionamentos do STF que con 
sideraram legitima a adoção de 
medidas de cosrção indiretas 
paraestimular avacinação, da- 
do que ela protege a vida. 

DECORAÇÃO Advogados que 
participavam de sessão de jul- 
amento virtual do Tribunal 
Justiça de SP ficaram cúns- 

trangidos com armas pendu- 
radasna parede do ambiente 
onde estava o desembargador 
Rodolfo Pellizari Embora te- 
nha colocado fundo de tela, 
quando ele se movimentava 
as armas apareciam. 

ops Pellizan informou ao Pai- 
nel por meio da assessoria de 
imprensa que as armas são, 
na verdade, réplicas utiliza- 
das pelo filho na prática de 
airsoft, O desembargador dis- 
se lamentar profundamente 
o constrangimento causado 
de forma involuntária, 

É a É inaceitável o ministro do TCU 

- premiado com cargo de embaixador 
fiscalizar os gastos de Jair Bolsonaro 

De Elias Vaz (PSB-GO), deputado, sobra Raimundo Carreiro apurar 
cartão corporativo enquanto tramita sua Indicação para embaixador 

com Fabio Serapião e Guilherme Seto 
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Tucanos fazem prévias 
decisivas para futuro do 
PSDB e da 3º via de 2022 
eram a nen dl nua : : ; É os ei na 

Carolina Linhares 

sAorauLo O resultado das pré- 
vias presidenciais do PSDR, 
esperado para este domin- 
go (23), mais do que indicar a 
vitória de João Doria (SP) ou 
Eduardo Leite (RS), é visto por 
tucanos como uma decisão a 
respeito do futuro do partido 
eum primeiro passo na cons- 
trução da candidatura da cha- 

A disputa está apertada é 
pode ser decidida por uma 
margem pequena —cada la- 
do projetaa vitória para si eo 
terceiro concorrente, o EX-pre- 

feito de Manaus Arthur Virgi- 
Ho Neto, não tem chances, O 
clima de acirramento tende a 
dificultar a superação das divi- 
sões inturnas após as prévias, 
Avotação será das 8h às 15h 

por meio de um contestado 
gn cujasegurança po- 

ser brecha para judicializa- 
ções futuras, Prefeitos, gover- 
nadores, parlamentares é ex- 
presidentes do PSDB podem 
votar em Brasilia, emuma ele- 
trônica da Justica Eleitoral. 
Doria e Leite se comprome- 

terama permanecer no PSDE 
emcaso de derrota ea busca- 
rem a união do partido e o di- 
dlogo com mais siglas em caso 
de vitória. Para evitar a frag- 
mentação do campo polit- 
co, será preciso buscar alian- 
ças com Sergio Moro (Pode- 
mos), Rodrigo Pacheco (PSD) 
e outras legendas, como Uni 
ão Brasil (DEM e PSLje MDB, 
O xadrez eleitoral de 2022 

está embolado à espera da 
definição do PSDB, que im- 
pacta desde o futuro de Ge- 
raldo Alckmin (PSDB) como 
candidato a vice de Lula (PT) 
até a filiação de Jair Bolsona- 
ro (sem partido) ao PL —o ce- 
nário no estado de São Paulo 
depende de quem conduzirá 
us tucanos à partir de agora. 
Também no domingo, o 

PSDB de São Paulo, coman- 
dado por Doria, vai anunci- 
arovicegovernador Rodrigo 
Garcia (PSDB) como candida- 
toemacaa —só ele se inscre- 
veu para as prévias paulistas 
marcadas para a mesma data, 

Essa oficialização barra, 
um lado, os planos de Alck- 
min, que negocia ser candi- 
dato ao Palácio dos Bandei- 
rantes por outras siglas, mas 
também fecha o espaço para 
que Doria se lance à reeleição 
caso perca as prévias. 

Se Doria vencer, consolida 
seu favoritismo e amplia seu 
dominiono PSDE, imprimin- 
doseuestilo de marketing, eh- 
ciência e gestão —que tam- 
bém é lido como mtransigên- 
cia e atrai antipatia, 

já uma vitória de Leite, re- 
conhecido pela capacidade de 
dialogar, representaria o res- 
gate do PSDB histórico, mas 
profundamente contamina- 
do pelo bolsonarismo. Arqui- 
teto da campanha de Leite, O 
deputado federal Aécio Ne- 
ves (MG) atrai à bancada tu- 
cana pará a barganha do po- 
vero federal 

Virgílio, terceiro elemento 
que cobrava disputa sem bri- 
gas ao mesmo tempo em que 
provocava os rivais em deba- 
tes, foi enfático ao defender 
que o partido precisa “se des- 
bolsonarizar” para seguir adi- 
ante. Também cumpriu seu 
papel ao obrigar a sigla a fa- 
lar de Amazônia. 
Ao todo, 44,7 mil tucanos 

(cerca de 9% do 1,3 milhão de 
filiados) se inscreveram para 
avotação indireta, em que ca- 
da grupo representa 25%: fili- 
ados; prefeitos e vices; verea- 
dorese deputados estaduais; 
deputados federais, senado- 
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res, governadores e vices, ex 
nEGRASDAS presidentes do PSDB eo atual, 
PRÉVIAS São Paulo larga com 35% 
DO PSDB de peso nas prévias. Além do 
Colégio Rio Grande do Sul, Leite tem 
eleitoral de o apoio de estados chave no 
quatro grupos, tucanato, como Minas Gerais 
com 25% de e Mato Grosso do Sul 
peso tada Depois da pior derrota em 

eleições ao Planalto em 2018 
« filiados com Alckmin (4,76%), as pré- 
- prefeitos e vias foram a aposta do presi- 
vice-prefeitos dente do PSDB, Bruno Araú- 
-vergadores, jo, parareenergizar o partido. 
deputados Ele minimiza as previsões de 
estaduais & que a sigla sairá do pleito em 
distritais pedaços —Doria tema prefe- 
- governado- rência dos militantes e Leite, 
res, vice-gover- Wr parlamentares. 
nadores, foi tensa, com 
deputados la em torno do aplicativo 
federais, e acusações da equipe de Lei- 
senadores, tearespeito de filiação extem- 
ex-presiden- porânea de prefeitos aliados a 
tes do PSDB Doria e de pressões do gover 
ecatual nador paulista, por meiodece- 

missões everba de convénios, 
para angariar votos no estado, 

As criticas vinham sendo 
ácidas em debates até que, na 
última semana, os candidatos 
resolveram baixar a tempera- 
tura. Num gesto de paz, Leite 
e Doria se reuniram em Por 
to Alegre e falaram em união. 
Apesar das diferenças, Lei- 

te e Doria acumulam incô- 
modos em comum. O pri- 
meiro é o apoio à Bolsonaró 
em 2018, que ambos consi- 
deram agora um erro. O gaú- 
cho eo paulista também mi- 
raram no presidente eno PT 
durante as prévias. 
O baixo patamar nas pesqui- 

sas de opinião (por volta de 5% 
no último Datafolha) também 
atinge aos dois, Leite ressalta 
ter menor rejeição, enquanto 
Doris espera que a população 
reconheça seu empenho pela 
vacina contra Covid. 
De maneira geral, os candi- 

datos avaliam que as prévias 
serviram para dar destaque 
ao PSDB. 
A Folha Doria afirmou que 

as prévias fortalecem o parti- 
do, mobilizam a militância é 
proporcionarão um lider pa- 
ra“coordenar um projeto na- 
cional que recupere o Brasil 
dos erros dos governos an- 
teriores”, 

“O PSDB é o único dos gran- 
des partidos nacionais que se 
revitalizou e renovou suas li- 
deranças, Às prévias ajuda- 
ram nesse processo, elas de- 
ram um novo impulso é visi- 
bilidade às propostas e reali- 
zações do PSDB. As prévias 
demonstraram que o nosso 
partido está pronto para vol- 
tara resolver asgrandes ques- 
tões nacionais” disse em nota. 

Leite afirmou que as pré- 
vias darão oportunidade 
eleitoral ao PSDB. 

“As prévias mobilizaram e 
movimentaram o partido, 
promovemos o debate. Esta- 
mos a um ano da eleição é o 
partido já vive um processo 
eleitoral que aquece as turbi- 
nas para 2022" disse. 
Atrente do estado mais im- 

portante para o PSDB, Doria 
despontou como presiden- 
ciável favorito desde o prin- 
cípio, Mas sua rejeição entre 
eleitores e entre a classe politi- 
ca acabou alavancando Leite, 
O gaúcho, no entanto, écon- 

siderado menos experiente 
e não tem a ampla vitrine de 
programas e investimentos do 
passa, a começar pela via- 
ilização da vacinação. 
Desde que resolveu seguir 

a carreira política no PSDB, 
em 2016, Doria chegou acele- 
rando —buscou dar uma no- 
va cara ao partido em que se 
filiou em 3001. 
Depois de vencer a eleição 

para a Prefeitura de São Paulo 
em turno, quis ter influência 
na legenda, ensalouuma can- 
didatura à Presidência e ten- 
touimplantar mudanças -até 
se falou em aposentar 0 tuca- 
no como simbolo do PSDB, 
Apesar de ter ampliado seu 

capital político vencendo du- 
as prévias no estado e se ele- 
gendo, em 2018, parao Gover- 
no de São Paulo, Doria sem- 
pre encontrou freios internos 
para seu projeto político me- 
teórico no PSDB. 

Ele nunca escondeu suas 
intenções presidenciais, se- 
ja montando um time de mi- 
nistério no Bandeirantes ou 
deixando para trás seu padri- 
nho Alckmin. Do outro lado, 
tucanos da ala histórica viam 
com desconhança esse perfil 
empresarial, pautado na an- 
tipolítica que esteve em alta 
nas últimas eleições. 
Continuo mi póg. A6 
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Tucanos fazem prévias 
decisivas para futuro do 
PSDB e da 3º via de 2022 

Côntinudiçõo da pág. dd 

A resistência à Doria na si- 
plaacabou materializada por 
Aécio, a quem o governador 
paulista tentou expulsar em 
1019 e acabou vencido. Aécio 
setornouo principal rival in- 
terno de Doria e atuou pára 
que ele perdesse cada emba- 
teno partido desde então, in- 
clusive sobre a definição de 
regras nas prévias. 

Por isso, à vitória de Do- 
ra seria a chancela para a 
implantação do PSDB que, 
como o governador paulis- 
ta costuma repetir, respei- 
ta o passado, mas olha para 
o futuro. 
Nesse contexto, a campa- 

nha de Leite foi abraçada pe- 
los inimigos de Doria -Aécio 
e Alckmin. No partido, olan- 
camento do gaúcho foi visto 
como uma manobra da ban- 
cada federal, sob a batuta de 
Aécio, pará minar à candida- 
tura de Doria e impedir que 
o PSDA tivesse um candida- 
to, poupando o fundo elei- 
toral para os parlamentares, 
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Leite passou a rebater essa 
visão, afirmou que não deixa- 
rião Governo do Rio Grande 
do Sul para ser candidato a 
vice. Em contraponto, defen- 
de o resgate do PSDB raiz, da 
socia-democracia, que seria 
representado por alguém “di- 
ferente” —capaz de agregar, 
jovem e gay. 

Na avaliação de aliados de 
Doria, porém, O PSDB de Lei- 
te, oumelhor, de Aécio, é um 
partido do centrão aliado a 
Bolsonaro. Apesar de a sigla 
ter declarado oposição ao go- 
vero federal, a maior parte 
da bancada -=que apoia 0 ga- 
úcho e segue Aécio— endos- 
sou propostas bolsonaristas 

A situação financeira dos dois estados e seu desempenho na pandemia 

Contas públicas 
Por razões históricas, as 
firanças de São Paulo estão 
mais equilibradas do que 
as do Rio Grande do Sul, 
mas ambos enfrentam 
dificuldades para conter 
a folha do funcionalismo, 
aumentar investimentos 
conter a exparsão da divida 

Forte: Bebete de Firárças dos Estes 
Subnaceras dó Tescure 4adoral 

Impacto da pandemia 
Us dois estados foram 
atingidos com força pela 
Covid-19. A vacinação 
avançou mais rapicamente 
em Sdo Paulo, U estado 
trouxe imunizantes da 
China e aplicou a primeira 
dose de vacina contra 
a doença em janeiro 

Farsa: Corsóriio de vediohos 
de mprérsa 

Quarentena 

No primeiro ano da 
pandemia, o Rio Grande do 
Sul em geral adotou politi- 
cas mais nigidas que as 
de São Paulo para promover 

distanciamento social é 
conter a propagação 
do vírus, e as manteve 
por mais tempo antes 
do relaxamento 

Fonte: fede de Pesquisa Soldar 

— Cho Palo 
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como o voto impresso e a PEC 
dos Precatórios. 
Jos deputados de São Pau- 

lo, ligados a Doria, foram con- 
tra—embora o paulista tam 
bém tenha alguns deputados 
bolsonaristas em seu time. 
Assim, à aposta no partido é 
de debandada de deputados 
bolsonaristas e aecistas caso 
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em debate 
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Assessora Doria 

Doria seja escolhido. 
Adeitura no entomo de Lei- 

te é diferente. Se Doria ven- 
cer, acreditam que ele esten- 
deria para todo o partido as 
pressões e negociações que 
implantou em São Paulo pa- 
ra fazer valer suas posições e 
conquistar aliados, 
Aideia de que Doria tem um 
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Doria e Leite tiveram aposentadorias e 
impostos como desafios na pandemia 
Governadores que disputam prévias do PSDB promoveram reformas em SP e RS para conter gastos 

Ricardo Balthazar 

são PAULO Us tucanos joão 

Doria e Eduardo Leite rece- 
beram seus estados em con- 
dições muito diferentes quan- 
do começaram a governáios, 
hã quase três anos, mas en- 
frentaram obstáculos pare- 
cidos ao tentar promover re- 
formas e ao lidar com os de- 
safios impostos pela pande- 
mia do coronavirus. 
O Rio Grande do Sul estava 

quebrado quando Leite assu- 
miu o cargo. Os salários dos 
funcionários públicos eram 
pagos com atraso e parcelada- 
mente. Fornecedores e prefei- 
tos também não recehiam em 
dia o que o estado lhes devia. 
O pagamento da divida com 
a União estava suspenso pe- 
la Justiça. 
Em São Paulo, após duas 

décadas de gestões lideradas 
pelo PSDE, as contas estavam 
arrumadas quando Doria che- 
gou ao poder, Apesar da pro- 
ongada crise econômica dos 
anosanteriores, o estado con- 
sepuira manter o orçamento 
equilibrado e alguma capaci- 
dade de investimento com re- 
cursos próprios. 

Os dois governadores preci- 
saram lidar desde cedo como 
crescimento da folha de papa- 
mento dos servidores publi- 
cos, causado pelo envelheci- 
mento do quadro de pessoal, 
pelaconcessão automática de 
benefícios por tempo de ser 
viço e pelo aumento das des- 
pesas com aposentadorias & 

Apesar de reformas feitas 
desde governos anteriores, 
nos dois estados as contribui 
ções dos servidores ainda são 

insuficientes para custear os 
beneficios dos inativos, co Te- 
souro é responsável por 86% 
das despesas, incluindo con- 
tribuições regulares e apor- 
tes necessários para cobrir o 
rombo do sistema. 

Os dois governadores pro- 
moveram novas mudanças 
nas aposentadorias dos ser 
vidores após a promulgação 
da reforma da Previdência 
negociada pelo governo Ja- 
ir Bolsonaro com o Congres- 
so, nofim de 2019. Os dois es- 
tados alinharam-se às novas 
regras federais fazendo algu- 
mas adaptações. 
No Rio Grande do Sul, as ali- 

quotas de contribuição previ- 
denciária dos servidores fo- 
ram elevadas para uma faixa 
de 7,5% a 22% dos vencimen- 
tos, como na esfera federal. 
Em São Paudo, elas foram ajus- 

tadas para uma faixa de 11% à 
16%, aliviando a taxação dos 
servidores com vencimentos 
mais altos. 
Areforma proposta por Lei- 

te aplicou as mesmas aliquo- 
tas dos funcionários civis a po- 
liciais militares e bombeiros, 
Doria estendeu aos policiais 
militares paulistas o benefi- 
cio assegurado por Bolsona- 
ro a membros das Forças Ar 
madas, uma aliquota de con- 
tribuição mais baixa, de 10,5% 
a partir deste ano. 
No curto prazo, o impacto 

da reforma gaúcha foi mais 
sipróficativo. Segundo cálcu- 
los do Tesouro Nacional, o 
déficir previdenciário cober 
to pelos cofres estaduais no 
Rio Grande do Sul foi reduzido 
de 29% para 23% no ano pas- 
sado. Em São Paulo, orombo 
aumentou de 15% para 19% no 

mesmo período, 
Os dois governadores tam 

bém promoveram reformas 
administrativas. Leite con- 
venceu à Assembleia Lepis- 
lativa a cortar adicionais por 
tempo de serviço, promoções 
automáticas e outros benefi- 
cios. Doria conseguiu fechar 
repartições públicas e mudou 
regras para concessão de bó- 
nus por desempenho. 
Segundo o Tesouro, 0 gover- 

nó gaúcho conseguiu reduzir 
suas despesas com pessoal em 
5% no ano passado e o pauls- 
ta aumentou os gastos com a 
folha, em q%. Em termos re- 
lativos, como proporção das 
despesas totais, ambos mar- 
tiveram os gastos com pesso- 
al nos mesmos níveis do ano 
anterior. 
Como os governos ficaram 

legalmente impedidos de con- 

FOLHA DE S.PAULO + + + 

projeto pessoal de poder e se- 
rá candidato mesmo isolado 
é compartilhada por dinigen- 
tes de partidos da terceira via, 
como ACM Neto (DEM) e Gil- 
berto Kassab (PSD), que ve- 
em em Leite uma figura mais 
aglutinadora. 

Doria, por outro lado, diz 
ter, sim, a confiança de alia- 
dos, afirma que rejeição é na- 
tural e resolveu até incorpo- 
rá-lana campanha, assumin- 
do-se “calça apertada” 

Essa avaliação, de que Do- 
riaseriamenos palatável que 
Leite, leva em conta episódi- 
os de pouca habilidade pali- 
tica, como o fatídico jantar, 
em levereiro, em que 0 pau- 
lista tentou tomar o lugar de 
Bruno Araújo da presidência 
do PSDB e, em seguida, a can- 
didaturo de Leite foi lançada 
como resposta, 
Se tudo começou com um 

movimento equivocado de 
Doria, pode terminar, nove 
meses depois, com erros po- 
líricos de Leite que marca- 
rama reta final da campanha 
=um pedido para adiar à vo- 
tação e à revelação, pela Fo- 
lha, da tentativa de que Doria 
atrasasse à vacinação em São 
Paulo, episódios negados pe- 
lo gaúcho. 

ceder aumentos salariais no 
ano passado, por causa da 
pandemia, o aumento das 
despesas de São Paulo com 
o funcionalismo é reflexo da 
pressão exercida por beneti- 
cioós mantidos pela legislação 
e do crescimento de pensões 
e aposentadorias. 
Embora os dois governa- 

dores contem com maioria 
ampla nas Assembleias es- 
taduais, ambos tropeçaram 
em suas tentativas de articu- 
lar reformas tributárias para 
corrigir distorções do ICMS 
(Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços), 
principal tributo recolhido 
pelos estados, 
Doria conseguiu à aprova 

ção da Assembleia Legislati- 
va para um projeto ambicio- 
so de corte de beneficios fis- 
cais, mas setores poderosos 
como o agronegócio e outros 
como bares e restaurantes, Es- 
“cialmente prejudicados pe- 
a paralicaçio das atividades 
no auge da pandemia, o fize- 
ram recuar. 

Leite queria reduzir as ali- 
quotas do ICMS para alivi- 
ar à carga tributária das em- 
presas, compensando a per 
da de receitas com 0 aumen- 
to de impostos sobre veicu- 
los, doações e heranças, mas 
também teve que dar um pas- 
so atrás e se contentar com 

ajustes temporários nas ali- 
quotas do ICMS, 

Doria, que nas prévias tu- 
canas detendeu a privatiza- 
ção da Petrobras e do Banco 
do Brasil, prometeu como go- 
vernador privatizar à compa- 
nhia estadual de saneamento 
básico, à Sabesp, mas não le- 
vou a ideia adiante, limitando- 
sea encomendar estudos pa- 
raavaliar opções para o futu- 
ro da empresa. 

Leite vendeu as operações 
de transmissão e distribui- 
ção de energia da CEEE, ob- 
tendo receitas extraordiná- 
rias para fechar as contas do 
ano e trazendo algum alívio 
para à dívida estadual, A As- 
sembleia Legislativa 0 auto- 
rizou também a vender uma 
distribuidora de gás e uma 
mineradora de carvão. 
Durante à pandemia, Ed 

ucho impôs políticas de dis- 
tanciamento social mais ri- 
gidas do que as adotadas 
por São Paulo para conter 
a Covidag, de acordo com 
a Rede de Pesquisa Solidá- 
ria, grupo de pesquisado- 
res acadêmicos que monito- 
rou as ações dos estados no 
enfrentamento dovirus. 
A vacinação avançou mais 

rapidamente em São Paulo, 
graças ao empenho de Doria 
para trazer da China imumi- 
zantes contra a doença. Em 
São Paulo, 94% dos adultos já 
completaram o primeiro ciclo 
vacinal. No Rio Grande do Sul, 
a tam de cobertura dos adul- 
tos alcançou 83% na semana 
passada 
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UMA NOVA TENDÊNCIA MUNDIAL 

acora EM GRAMADO 

PARA SUAS FÉRIAS 

O que fazer na Serra Gaúcha? CASA COMPLETA, LUXUOSAMENTE DECORADA, | | 

LOCALIZADA EM CONDOMÍNIO EXCLUSIVO Bia ir 
Gaortecha é um dos destinos mais desejados pelos turistas 

TE a py Y : de todo o Brasil econtemplo uma dtversidadede atrativos. E DENTRO DO COMPLEXO DO HOTEL de do: Clagiane  Ra  N 
arquitetura tipica ou pelas opções qustronômicas, a Serra é a 

E ASTE LO SAI NT AND REWS melhor opqdo para casdis anvigos ou pára familia intetro, 

Com predominância alemã «e fabiana, Gramado, Canela, Nope 

Petrópolis, Caxias do Sul, Renta Gonçalves e Garbuldi, são ligadas 

a á ATUA Casta COM pelo rodoçia R$ 235. considercida una duas estracios micis Ioelois clio 
() nconchego ; e / pais, e também chamada de “Região dás Hortênsias”, cmd ma primua- 

” melirey Ca de hotelaria: 
per é vendo, época da ford, provocum tar espenáculo d quiri, 

sErvViçÇÕE Gramado, a cldede curistice mada encenados der Brasil, possut eia 

ui an sus opções de passeios e compras, excelente gastronomia e ubrigo de 
surpresas encantadoras para todas a forellia, como o Mind Muemado, Lutepo 

Negro, Rua Coberta, Le Jurdin Parque de Lavanda, Smogland e muito mais. 

E claro, o Natal Luz, CA matos pesto muatalênia do Brasil” (até SO pari 22) que 

| À MOUNTAIN HOUSE POSSUL 3 SUITES, GARAGEM deixa toda cidade decorada é colorida, encantando q todos 

| PRIVATIVA, SALA DE IANTA REDE ESTAR, LAVABO Canela é conhecido pelos atrativos malucas, como a Cascata do Ciracul, um 

rca : fds bieã PA E dos curtões-postais do Rlo Grande do Sul o Parque Skvglass, onde é posstvel 
COZINHA COMPLETA, VARANDA GOURMET, BAR, contemplar o cênico Vale da Ferradura, através da plataforma estaioda de 

ÇA vidro a 380 metros de altura, uma das maiores do mundo. Já na praça princi- 
ADEGA CLIMATIZADA, SMART TV. E LEVADOR, pal da cidade, a Catedral de Pedra, com torre de 65 metros de-altura e carris 

E. : sm AM 7 ; lado com [2 sinos, encanta com à beleza em estilo gótico imglês. A cidade 

| SOM WIRELESS, INTERNET, LE NH OI 81 200 FOS também já estreou o Especial Sonho de Natal faté 09/jum 22), que emociona 

e resgquin a stmbologha natalina na região, 
EGÍPCIOS, AMENITIES ACQUA DI PARMA 

Nova Petrópolis cultiva os costumes dos imigrantes alemães Conhecida como 

0 harmibim da Serra Gimicha, preserva tias mus o proçoo sempre floridos, 

espectro ma praça central, crude está localizado qo feno fabririnto antrde, 

feito com trbistos que diverte c-desafha on visitantes No Parque Escultura 

A SUITE VALLEY VEERUCASAD (SMA NDA MATAM LHES A Pedras do Silêncio, a história da inigração alema é contada através de escul- 

treco a tag, da profisaôes, arames personalidades, o cultura ec freak, 

Os SUITES QUE ACOMODAM ATÉ 7 PESSOAS, SENDO 

VISTA PARA O VALE DO QUILOMBO E DUAS SUÍTES 
= Garibaldi. considerado Capital Brasileira do Espumante, conta com a cente- 

LORT GSM IP PARA ATE 5 PESSOAS tvi Tri nara vinicola Pecerlongo e turhéim co vintoola Charibedalo, aumibois md centro du 

cllade, Sue história é drquitetura são incrivelmente conserpádos é ponpidadm 

“passeios inesqueciveis a pe pela cidade, A Peterlongo é a unica vinícola 
dios remerçs li 2 icibries À furhea] ole serena) ude do 4,7 e noites imeluimos: brasileira (e do mundo, fora de França) que possui qodireito de usar no rótulo 

Irashido eme carro prtcetivo (ueroporto/horel Zaerapato — Porto Alegre dos seus produtos o termo “champagne”. 

tira ERTURER e pirate a Cria pr e PR A Serra Gaúcha também proporciona experiências incriveis para 05 amantes 
drink na chegada, serviços de murdomos, completissimo café la dos vinhos, a famosa “Rota da Uva e Vinho” na região do Vale dos Vinhedos, : 
manha com horário livre chá da tarde ieghes (roval afternoon proporciona experiências úmicas para os visitantes ao conhecer os principais Ê 

teal, 01 jantar menu Surprise do Chefe e 01 jantar haurmontzado vinicolas do púis, como por exemplo, a Casa Valduga e o melhor espumânte do 

coma os melhores vinhos do aundos qpide-strey, múlte de piezas mundo a pinicida Miolo é seu famoso cinho Lote 43, q prestigiado vinícola 

gourmer ma Boulengertes, terapia relgdeante pueráo o cursaie, Chandor é a Lidio Carraro, com o Dádivas Chardonnay, que faz parte de corta E REM a 

visitas à Vinicolu Jolimont com degustação: É ó Gerd Museu de vinhos da rainha Elizabeth, se 

“O mundo das padros preciosas Outra maravilhosa vinicola premiada internacionalmente, é à Cave Geisse, UE EM NCIS 
tocalizado em Pinto Bandeira, que possui experiências incríveis. como Ceisse Sida amis 

Passeios Extras: Grumado, Cartela, Mova Pereópolis cu Terroir Experience, Open Loienge, Wine Trekking Tasting. 
RESERVAS E INPORM AIRES 

nu Vale-dos Vinhedos - Vimicotas Lilo Carraro e Cota São inumeros os motivos para convidar quem você ama, a fimilia é os amigos dintardrewe com br 
Valduguem Bento Gonsalpez cu Cave Ceisse- em Pinto para se encantarem com à maracilhosa região da Serra Gaúcha Se hospedar es rs DO - nata 4 3 : 0 

Bandeira. Válido pora programações de 7 ed nuttes. no Castelo Saint Andrews completa o expertência única é inesquectoel e É À E E / ig E 
à OLE NO SEL ACHENTE-DE VIADENS 
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Notícia sobre as notícias 
Imprensa está diante da responsabilidade por eleição presidencial limpa 

Janio de Freitas 

larralista 

A viagem de Lula à Europa 
proporcionou, pelo avesso, 0 
muis desalentador prenúncio 
do disputa eleitoral do próxi- 
mo ano, Foi preciso que Jeito- 
res cespectadores esbravejas- 
sem com suspeições, para que 
onoticiário dos principais di- 
úrios e emissoras incluísse 0 
assunto de inegável releván- 
cia política e jornalística. Era 

passada já uma semana des- 
de o início, dia 11, da viagem 
q convite da Fundação Frie- 
drich Ebert e do SPD, partido 
do futuro primeiro-ministro 
da Alemanha. 
Componente não menos su- 

gestivo no silêncio veio q sér 
o seu encerramento também 
coincidente, na dúta, entre as 

diferentes vias de noticiário. 
Quase uma informação invo- 
luntária de coincidências em 
tudo combinadas Sobretudo 
tendo em vista os tantos gru- 
pos de influência, os de sempre 
v vários recentes, já ativos po- 
rua decisão eleitoral (q esta- 
bilização temporária de Bol- 
sonaro liherou-os do traba- 
lho de sustentó-lo), 
Ohistórico da chamada mi- 

dig brasileira q iguala aos mi- 
litares na adoção funcional de 
um papel político, de dirigis- 

mo suproinstitucionale supro- 
constitucional. A modernizo- 
ção técnica do jornalismo re: 
duziu, mas não conseguiu ex: 
tirpar, q função políticoideo- 
lógica que originou a velha im 
prensa, Não se trato da defini. 
ção por linha política ou por 
condidatura, que podem ser he 
gltimas se transparentes é éti- 
cus, mas de práticas manipula: 

dorus da consciência e da con- 
duto dos cidadãos. Nesse atru- 
so, empresários do meio são à 
força impositiva, mas são jor 
nolistas os seus operadores. 
Como em relação aos mili- 

tares, e dados os anteceden- 

tes numerosos, uma razão de 
estranhamento na midia mexe 
com as expectativas e acende 
os temores. O boicote recente 

não teve maior consequência, 
porque o noticiário restabele- 
ceu o húsico do omitido cope- 
sar de algumas torções incon- 
formadas, A exemplo da atri- 
buição à hostilidade mútua de 
Macron e Bolsonaro à recep- 

ção especial a Lula na Fran- 
ça, Ou restringir o aplauso de 
um plenário amplamente em 
pé, no Parlamento Europeu, 
aos deputados do esquerdo. 
O mundo nunca abando- 

nou Suus reservas ao escón- 

dolo acusatário produzido 
pela associação de Lava jJa- 
to e imprensa /TV, Mesmo nos 
Estados Unidos, onde Sergio 
Moro é Deltan Dallagno! ti- 
nham ou têm ligações, O no- 
ticiório foi cauteloso em refe- 
rência à Lula —não quanto à 

Petrobras e às empreiteiros. 
Americanos, é europeus atu- 
ais em menores doses, sempre 
são parte do que se possãe co- 
mo se possa na América Lati- 
na. Atuam muúis por seus inte- 
resses do que os nossos púíses 
o fazem pelos próprios. 
Com Bolsonaro e Moro, co- 

adjuvados por Ciro Gomes, à 
disputa pelo voto não será po 
lítica, Serd bélica, entre os três 
e delescontra os demais. Para 
pesar do jornalismo, a mal de 
nominada média é a mais efi- 
cuz arma nesse gênero de quer 
ru. Quando quer sélo. O pós- 
ditadura já sofreu vários des- 
sas transfigurações antidemo- 
cracia, com fins não só eleito- 
ruis, praticadas tanto pelo con- 
junto, como por um ou pou- 
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cos componentes da comunt 
cação social, Seu éxito, em to 
das as suas ocorrências, levar 
do a péssimos resultados para 
a vida institucional, política é 
econômica do pais. Razão de 
alguns pedidos terdios de des- 
culpas e de promessas agindo 
em suspenso. 
O ocorrido nos últimos dias 

contém um prenúncio pesado 
e tumbém este indicativo pro- 
missor. Cerro foi reconhecido 
eencerrado, Conduta rara, se- 
não única. E, curioso, a Folha 
e O Globo tiveram a correção 
de publicar cartas, uma em co 
da um, de leitores indignados 
como boicote percebido, Não 
parece, mas, no imprensa tão 
soberha, foi um fato histórico. 
Jornais e tevês, eseus propri 

etários, dirigentes e jornalis- 

tas, estão diante da responsa 
bilidade por uma eleição prest 
dencial limpa. Ou o serão por 
um desastre institucional e so- 
cial sem mais possibilidade, 
desta vez, de recuperação em 
tempo imagindvel. 

| DOM. Elo Gaspari, fanio de Freitas | HG. Calso Rocha da Barros | TER. Joel P da Fonseca | gua. Ebo Gaspar! | qui. Conrado H. Mendes | sux. Reinaldo Azevedo, Angela Alonso, Sibila Almeida | sm Deméciia Magnol 

Resistência a Moro no mundo político 

Como a Câmara dos Deputados se divide, hoje, em relação ao ex-ministro 

Oposição 

Principais 
partidos 

PT, PSB, PSOL 

Posição 

atual decorrência da 

condenação de Lila é do 

papel da Láva lato no 

Impaschmene de Dilma 

Rousseff 

Projeção em 
um eventual com o exjuiz, arm 
governa Mara especial o PT 

Ranter Bragon e Julia Chaib 

sassitia Político de baixa ex- 
pressão por qo anos, Jair Bol- 
sonaro prometeu virar a mesa 
das relações políticas em Bra- 
sília ao se eleger na onda antis- 
sisterna de 2018. Ao contrário 
disso, reforçou o modelo exis- 
tente, juiz federal por mais de 
20 anos e ministro desse mes- 
mo Bolsónaro por 16 meses, 
Sergio Moro promete repetir 
atentativa caso vençã a corri- 
da eleitoral do ano que vem. 

Para além das indicações 
dadas no discurso de quase 
so minutos da filiação de Mo- 
ro ão Podemos, no último dia 
19, 4 Folha conversou nos úl- 
timos dias com aliados do ex- 
juiz sobre a seguinte ão: 
cumo, em caso de vitória, ob- 
ter apoio legislativo sólido em 
um cenário em que a maioria 
do mundo politico, da esquer 
da à direita, o rejeita? 
Tanto no discurso lido em 

um teleprompter no dia 10 
como na fala de seus correli- 
jonários posteriormente so- 
ressai um argumento quase 

único, O de que bastará uma 
nova postura, um novo jei- 
to de se relacionar com con- 
gressistas, em suma, uma no- 
va política para que as placas 
tectônicas de Brasília se mo- 
vam em favor do ex-coman- 
dante da Lava Jato. 
Isso em um cenário atual 

em que bilionárias emendas 
parlamentares decidem vota- 
ções e em que o nome do ex- 
ministro é fortemente rejei- 
tado por oposição, centrão e 

Cerca de 130 deputados 
Danada, 
“aa 

Opóem-se ao Ex-juiz em 

Dilicilmente com poria 

Centrão 

Cerca-de 160 deputados 
Lidbsdddd nan ndadada 
hd dad Dad aRd Da 
DDR DESDE 
tda Do DIA RES 
dRCdPSTd dad sidEaa 
DEDRdDASSSDiDDandsaR 
ALAS LE 
ed DO CITERADaNAE 

PP e PL 

Congresso o protesto de 

Uma das principais sigias atingidas 

pela Lava Jato, o FP liderou no 

Bivaziameénto da operação é tem em 

Moro um adversário. Grupo é alvo do 

discurso anticorrupção do ea-julz 

Difkcilmente teria condições de 
compor com o ex-jurr, apésar do 
histórico de governismo à direita é à 
esquerda. Apesar disso, Moro enviou 

Bolsonaristas 

Cerca de 60 deputados 
Espana dE 
+rdicddam 

PSL fpartido rachado) 

Alimham-se aú 

discurso do 

bolgonarismo nas 

redes socials, 

segundo o qual Mora 

é um traidor 

Moro promete nova política 
para relação com a Câmara 
Ex-juiz fala em repetir tentativa que acabou não dando certo com Bolsonaro 

Moro em evento do MEL, neste sábado 

bolsonaristas, donos de nada 
menos do que cerca de 79% da 
atual composição da Câmara 
dos Deputados. 

“O programa de governo 
do Moro vai ficar muito cla- 
ra Os partidos que concor 
darem e quiserem se aliar 
serão recebidos de braços 
abertos. Os que forem con- 
tra, paciência. Não vamos ce- 
der em princípios. Determi- 
nadas alianças não faremos”, 
diz o senador Oriovisto Gui- 
marães (Podemos-PR) a res- 
peito das eleições. 
Caso Moro seja eleito e se 

depare com um cenário no 
qual Arthur Lira (PP-AL) se- 
ja reeleito presidente da Cà- 
mara, o senador avalia que o 
diilogo se dará de modo ins- 
titucional apenas. 
Para o general Carlos Alber- 

fases a Praivtoi (Polhapuata 

Moro janta com 
Paulo Marinho em SP 
e encontra desafetos 

Moro começou a circular pelos 
redutos político-empresariais 
de SP Ele jantou na sexta (19) 
com Paulo Marinho, suplente 
do serador Flávio Bolsonaro 
(Patriota-RJ,, e com o filho 
dele, o comunicador André 
Marinho. Como Moro, Paulo 
Marinho rompeu com à familia 
presidencial Ambos revelaram 
fatos que comprometeram 
a proximidade de Jair 
Bolsonaro com a PF. Moro 
acabou encontrando o 
ministro Tarcisio de Freitas 
(Infra-Estrutura), e Dex- 
ministro Ricardo Salles, 
ainda fieis ao presidente. 
Múnica Rergaro 

Apesar da rixa, uma parte 
tem chance de voltar para o 
colo do ex-juiz se houver o 
úcaso de Jair Bolsonaro 

independentes 

Cerca de 160 deputados 

ASA TT 
CILEIICELLIELSAI TE. 
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DDS DADA Dad 
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PSL (uma parte), PSD, 
DEM, MDB, PSDB 

É onde estã o Podemos, 

que tem apenas 11 

deputados, Apesar de 

rescetências localizadas, 

não hã refeição 
orgânica a Moró 

Seria o mais promissor 
foco de busca, pelo 
ex-julz, de um apoio 
legislativo sólido 

to dos Santos Cruz, outro dos 
uu se desibudiram como bor- 
e da nova política de Rolso- 

naro, de quem foi ministro, é 
necessário quebrar os atuais 
padrões de negociação, ba- 
seados em dinheiroe carços. 
“É preciso estabelecer os pa- 
drões de negociação. Não tem 
pa em ter oposição. É 
om ter O que tem queteréa 

capacidade de FER e des- 
sa forma viciada, negociando 
dinheiro e cargos, mas, sim, 
um relacionamento de res- 
peito, confiabilidade, hones- 
tidade, sinceridade, que é tu- 
do o que ele [Moro] faz, A ex: 
periência devida dele é essa” 
O senador Álvaro Dias (Po- 

demos PR), outro entusiasta 
de Moro, reforça a avaliação e 
diz que serão bem-vindos os 
que admitiremo novo modelo, 
“A política brasileira tem se 

mostrado fisiológica, é uma 
atração fatal ia poder. A 
questão é que metodo ado- 
tar para ter o apoio da maio- 
ria? Evitar o tomalã dá cá, sem 
dúvida. Eu vejo com grande 
possibilidade uma relação re- 
publicana” afirma o senador, 
que disputou a Presidência em 
2018 e ficou em nono lugar 
“O Congresso, em primeiro 

lugar dança a música que to- 
ca a Presidência. E depende 
muito do início, da postura 
do início do mandato. É pre- 
cisc aproveitar essemúmento 
de euforia, em que todos de- 
sejam o melhor para o pais” 
A democracia pressupõe à 

relação independente e har 
moniosa entre Legislativo e 

Executivo, Para além dessa 
condição imperativa, nas úl- 
Umas décadas às dois Pode- 
res estabeleceram um cabo de 
força que propiciou momen- 
tos de majoritária subservién- 
cia do Congresso ao Planalto 
e, na linha contrária, na des- 
tituição de dois presidentes, 
Fernando Collor (1992) e Dik 
ma Rousseff (2016). 
Bolsonaro, deputado federal 

por sete mandatos, assumiu 
a Presidência criticando o h- 
siologismo. À principio, ten- 
tou governar se relacionan- 
do com frentes parlamenta- 
res, não com partidos, quase 
todos sia segundo a ide- 
ologia bolsonarista. 
Assim que sentiu uma mai- 

or ameaça de impeachment, 
porém, se juntou ao centrão, 
grupo político ao qual perten- 
ceu por anos, apesar de ter 
ri re se apresentar à 
seus eleitores como uma figu- 
ra totalmente distante disso. 
Hoje Bolsonaro lidera um 

dos momentos de maior to- 
ma lá dá cá da história do Con- 
gresso emqueo bilionário es- 
quema de direcionamento de 
emendas do relator em troca 
de votos tomou corpo. 
Tudo isso de braços dados 

ao PL, partido ao qual prome- 
coiso hiliar, eao PP as duas si- 
glas do centrão e que estive 
ram entre os principais alvos 
da Lava jato de Moro, 
Mesmo ássim, us mo 

ristas dizem acreditar que 
tudo pode ser diferente, 
basta ter postura. 
“É preciso exercitar na sua 

plenitude a capacidade de di- 
álogo com o Congresso, tem 
que ser incansável no con- 
vencimento” diz Álvaro Dias. 

Oriovisto cita positivamen- 
te Color, que sofreu impeach- 
ment, Bolsonaro, reprovado 
por sz da população, e Jânio 

Ai cque renunciou com 
apenas sete meses de gover 
no como exemplos-de trajetó- 
ria similar à que pretende ver 
Moro trilhar; outsiders que se 
elegeram contra o sistema e 
com discurso anticorrupção. 
A aposta entre aliados de 

Moro é que o exe-juiz crescerá 
nas pesquisas de opinião e an- 
gariará apoio popular, do mer- 
cado financeiro —na semana 
que passou ele anunciou o no- 
me do ex-presidente do Ban- 
co Central Alonso Celso Pas- 
tore como um de seus conse- 
lheiros na macrveconomia— 
e de formadores de opinião de 
tal forma que os partidos tra- 
dicionais se verão sem opção 
anão ser apoiá-lo. E, nesse ca- 
so, terão de negociar e ceder 
aos limites impostos pelo pró- 
prio ex-magistrado. 
Para mandar um recado, por 

exemplo, Moro quer revisar o 
programa de compliance do 
Podemos e usá-lo como um 
modelo para os outros. 

“Ele não ganha com articu- 
lação de partidos, ele panhase 
for como Bobonaro, se o elei- 
tor vier em massa. Uma vez 

eleito, porém, corre orisco de 
ficar preso na tese de que ain- 
da é juiz, Ele vai ter que enten- 
der que não é juiz, que é poli- 
tico, e vai ter que dialogar, se- 
não repete Bolsonaro, queche- 
gou querendo dar coice edeu 
no que deu” afirma o deputa- 
do Jerônimo Goergen (PP-RS), 
Além do Podemos, que con- 

ta com apenas n1 dos 51] de- 
putados, Moro tem esperan- 
ca de reunir parte da base que 
está mais alinhada a Bolsona- 
roe, principalmente, partidos 
de centroe centro-direita que 
se digladiam entre si em bus- 
ca de uma terceira via. 
Hoje a oposição é majorita- 

riamente anti-Moro, em espe- 
clal o PT, em decorrência de 
o ee-juiz ter condenado e pre- 
so Lula, retirando o petista da 
disputa presidencial de 2018. 
Em 2021, 0 Supremo consi- 
derou Moro parcial nos pro- 
cessos contra Lula, Com isso, 
foram anuladas ações dosca- 
sos triplex, sítio de Atibaia e 
Instituto Lula pela Lava Jato. 
jão centrão liderou o pro- 

cesso de esvaziamento das 
propostas de endurecimen- 
to da legislação penal do en- 
tão ministro da Justiça. Tendo 
vários integrantes também al- 
vos da Lava Jato e de Moro, O 
grupomilita contra o ex-juiz. 
Por fim, há os bolsonaristas, 
segundo quem Moro não pas- 
sa de um traidor do atual ocu- 
pante da cadeira presidencial 
Em entrevista à Bloomberg, 

nesta quinta-feira (17), Moro 
confirmou manter conversas 
com PSDB, MDB e União Bra- 
sil (fusão do DEM como PSL, 
airuda pendente de aprovação 
pela Justiça Eleitoral) e man- 
dou sinais, inclusive, ão cen- 
trão, afirmando quenão se po- 
de generalizar e que “existem 
partidos e pessoas no centrão 
que são pessoas boas”. 
Em seu discurso de filiação 

ão Podemos, porém, Moro 
pouco fez para tentar com- 
porcom os políticos que inte- 
gram esses grupos, Ao contrá- 
rio, fez ataques a todos eles, 
Neste sábado (25), no parti- 

cipar do congresso anual do 
MEL (Movimento Brasil Li- 
vre), cex-juiz foi questionado 
sobre a fala a respeito do cen- 
trão é afirmou que há “pesso- 
as boas” em todos os partidos 

“Para govemar e se ter um 
projeto que possa ser realiza- 

co diálogo é necessário. En- 
tão, tem que conversar com 
todo o mundo. E em todos 
os partidos, esquerda, direi- 
ta, centro, centrão, tem pes- 
soas boas, tem pessoas com 
às quais se pode conversar é 
construir um projeto”, disse. 
Moro afirmou que, no caso 

de chegar ao Planalto, adota- 
rá um “discurso conciliatório”, 
mas será “vigoruso” na defe- 
sa de principios e valores de 
seu projeto. “Hã uma linha a 
sertraçada que não será ultra- 
passada mesmo na formação 
de alianças políticas” 
Colaborcu Joelrir Tavares, de São Paulo 
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FUNDAÇÃO DO ABC 
Crade 1067 

ONDE TEM SAÚDE, TEM FUNDAÇÃO DO ABC! 

A Fundação do ABC foi criada em 

1967 pelas cidades de Santo André, São 
Bemardo do Compo e São Coetano do 

“ul, com objetivo de implantar uma 

faculdade de medicina na região do 

ABC Pauista. Deu certo! Em 1969, sur- 

gia a Faculdade de Medicina do ABC = 

hoje Centro Universitário FMABC =, uma 

referência nacional em ensino, pesqui- 

sa, extensão e assistência. 

Caracterizado como pesso juríti- 

co de direito privado, qualificada 

como Organização Social de Saúde e 
entidade filantrópica de assistência 

social saúde e educação, a Fundação 

do ABC é declarada Instituição de 
Utilidade Pública nós dmbitos federal 

e estadual e na cidade-sede de Santo 

André. Em 2007 foi reconhecida como 

Entidade Benemérita pelas Câmaras 

de Vereadores de São Bernardo e São 

Caetano e, em 2009, pela Câmara de 

Santo André. 

Ão longo dos anos, a FUABC foi 

se consolidando cada vez mais 

como parceira estratégica de muni- 

cipros e do Govemo do Estado de 

São Poulo para à gestão de equipa- 

mentos públicos de saúde, priman- 
do pela qualidade no atendimen- 

to, alta resolutividade e humoanizo- 

ção. Com mais de 50 anos. de tradi- 

ção, hoje está presente em unido: 
des de squde instaladas em Santo 

André, São Bernardo, São Caetano, 

Mouá, Diadema, Guarulhos, Ha- 

tiba, Itapevi, Sorocaba, São Poulo 

(Capital) e Mogi das Cruzes, além 

de Praia Grande, Santos e Guorufd. 
A entidade conta com mais de 27 

mil funcionários diretos e orçamento 

anual de R$ 2,9 bilhões. Responde 

pela gestão de 18 hospitais e 6 

Ambulatórios Médicos de Especia- 
lidades [AMES), além do Centro 

Universitário FMABC e de uma 

Central de Convênios, que está à fren- 

te de dezenas de unidades nas dreas 

de Atenção Básico, Saúde Mental 

Urgênciae Emergência, entre outras. 
Anualmente, a rede de saude da 

Fundação do ABC realiza mais de 5 

milhões de consultas e atendimen- 

tos, além de 68 mil cirurgias, 83,5 mil 

internações e 12,6 milhões de exo- 

mes é procedimentos. 

Em um ano, milhões de pessoas atendidas 

12,0 uns. E 
Procedimentos e Exames 

ADS ps 

E O anões Ea 83 Um 
Consultas & Internações 
atendimentos 

por 
qa ra 

Cirurglas 0//68u 102.9.m 26 27. 
Receita Anual (R$) 

diretos 

(7 f Jin) fuabcoficial 

iara bio 

Das fre Frasçando 



ATO 

poder 

OMBUDS 

Carai 

DOMINO, M DE NOVEMBRO DE 202 

MAN | folha com /ombudsman ombudsmandigrupofolha. com.br 

A consciência relativa da Folha 
Jornal se abre a diversidade, mas resiste a apoiar uma política que ja pratica 

José Henrique Mariante 

Pluralismo é uma das palivras 
do ano, pelo menos no dicio- 
núrio Folha, Nunca o jurmal se 
ugarrau tanto a um dos pilares 
do seu projeto editorial, Nun- 
ca apanhou tanto por causa 
dele também. São tempos de 
exceção, umeaças à democra- 
cia, patrulha e lucração. Ain- 
do assim, 0 jornal não se fur 
ta q abrir espaço qo contradi- 
tório, arcando com o custo de 
ser classificado por toda sorte 
deadjetivos, de negacionista a 
racista, de partidário a homo: 
fúbico, de elitista à 0 que for 
Não importa o que fez ou dei- 

semináriostolha 

56 WEBINAR 

Tudo o que você 
precisa saber 

sobre o 5G e suas 
transformações 

Alexandre 
Gomes 

DEBATES 
diretor de marketing da Embratel 

vou de fuzes, haverá marca a 
lhe carimbar o nome 
O problema, no entanto, não 

É qua ndo o contraditório está 

nas junelas ubertos q opina- 
dores, mas sim quando habi- 
tau própria Folha. Neste fim 
de semana de Consciência Ne- 

gra, a posição do jornal diante 
das cotas raciais é o maior de- 
les. Está na página “O que a Fo- 
lha penso”“O jornalnão apoia 
u reserva de vagas no ensino 
ouno serviço público a partir 
decritérios raciais. Considera, 
porém, que são bem-vindas ex- 
periências hoseodas em crité- 

nos objetivos, como renda ou 
escola de origem”, 
Dado que a Folha é um jor 

nal liberal, qual seria o con 
tradição? O diário que é com- 
tra ds cotas raciais promoveu 
neste ano ação afirmativa sem 

precedentes, um programa de 
trainees exclusivo paru negros, 
alguns deles beneficiúrios do 
política afastada É o mesmo 
também que modificou a com- 
posição de seu conselho edito - 
rial para refletir melhor o pais; 
oque conta com uma editoria 
de diversidade; o que publico 
um indice próprio de equilibrio 

rucial; o que reúne mais colu- 
nistas negros, vozes que fre- 
quentemente criticam as ati- 
tudes do próprio veiculo. 

"O jornal tem feito debates 
internos, mas não hó previsão 
de editorial sobre esse tema”, 

afirma o diretor de Opinião, 
Gustavo Patu Pará quem tam- 
bém precisa debater, vale a lei- 
tura do artigo do professor Re- 
nato Junine Ribeiro, presiden- 
te da SBPC, publicado em Ten- 
dências / Debates na última 

semana, Seu objeto é o Enem, 
mus estú lá q mais simples ex: 
plicação dus cotas: o uluno de 

Milhões de celulares já estão conectados pela tecnologia 56, 

mas a alta velocidade da internet vai muito além do que se 
imagina. De que modo a indústria pode ser transformada por 

ela? E quanto aos serviços, Como podem ser revolucionados? 

Na educação e, principalmente, na população de baixa renda, como o 
56 pode impactar? É o que você vai descobrir nesse debate imperdível. 

E 

Seminários Folha. O Brasil precisa ser discutido. 

Impacto do 56 nos setores-chave da economia 

Iodo 
Emilio 
economusta e ex-superintendente 
de cesenvolvimento industrial 
da Confederação WNacionalia 

Industria (CNI) 

Rafoel 
Pistorna 
vice-presidente da Comissão 
de Direito e Tecnologia da 
Informação e inovação da Ordem 
dos Advogados do Brasil (DAE) 

EEETERA Cobertura 5G em locais de baixa renda 

Celina 
Battino 
diretora do Instituto Tecnologia e 
tociedade do Rio 

Palrocinio: 

Flávia 
Lefévre 
acvogada especialista em 
telecomunicações e ex- 

Marcas 
Ferrari 
presidente-execotivo da Conexis 
Brasil Digital 

conselheira do Comitã Gestor da 

Internet no Brasil 

Embratel 
Sia EMPRESA 40 PROMO RÍVEL 

Realização: 
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escola pública que sofreu com 
o ensino remoto emergencia! 
val CONCONTEr COM SEUS pares, 
que iguaimente sofreram, por 
0% das vagus. Às cotas raciais 

estão dentro desse grupo cem: 
parelham oportunidades não 
apenas de quem sofreu mais 
na pandemia, mas por toda 
a vida em um pois racista. Se 
é fúcil neste momento enteén- 
der o prejuizo acumulado em 
umano, imagine o de séculos. 
A Lei de Cotas, após uma dé: 

coda de vigência e resultados, 
terá que ser revisada e, por que 
não, aprimorada pelo Congres 

s0 no ano que vem, em plena 
disputa eleitoral. Seria opor 
tuno, portanto, que q Folha 
encumpasse a teoria do que 
ju executo na prática, 

Lula lá 
Enxurrado de mensagens en- 
viadas ao ombudsman cobrou 
da Folha acompanhamento 
adequado do périplo de Luiz 
Inácio Lula do Silva pela Eu- 
ropa. O jornal é boa parte do 
“midia comercial”, conforme 
uma das criticas, escondeu o 
sucesso da jormada do petista 
nos últimos dias, recebido com 
upluusos no Parlamento Euro 
peu, com batucado na Sciences 
Poeccom honrarias de chefede 
Estado no Polúcio do Eliseu, 
O jormal de fato foi modes- 

to na cobertura, valendo-se de 
reportagens de parceiros eu- 
ropeus, como Deutsche Welle 
e BBC Brasil, Exceção feita à 
coluna Toda Mídia, apenas no 
quarta-feira (17) à Folha pro- 
duziu material prúprio sobre 
a viagem, na verdade um tex- 
to deopinião de Mothias Alen 
custro, reproduzido no impres 

folha.com/seminarioSg 
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Ormbudsman bom mandato de um ano, com possibilidade de renovação, para criticar o jornal, 
ouvir os leitores e comentar aos domingos, o noticiário da midia, Tel: 0800-015-9000; fax:(17) 1224-3895 

so do dia seguinte, Pouco pa- 
ra os leitores queixõsos, mmui- 
to pouco para os adeptos da 
pré-candidatura petista. 
A calibragem parece ainda 

pior quando contrastada com 
o farto noticiário das prévi- 
us do PSDA, “que vão decidir 
quem leva 1% dos votos” de 
acordo com outra critica, € O 

anúncio de Sergio Moro sobre 
a invocação de Affonso Celso 
Pastore como quru econdmi- 
co, Se q Folha não comprou a 
importância da viagem de Lu: 
lua, presidente Julr Bolsonaro 

acusou o quipe e, ainda no Qa 

tar, refutou ds tantas compa- 
ruções de seu giro pelo Orien- 
te Médio com 0 tour europeu 
do maior adversário. 
Curiosamente, soiu da Fo- 

lha o principol fato eleitoral 
envolvendo Lulo neste mês, q 
possibilidade de uma chapa 
heterodoxa com o ex-governa- 
dor e futuro éex-tucano Geral- 
do Alckmin. Ainda que balão 
de ensúio, movimentou o an- 
tecipado cenúrio eleitoral, que 
vai dar muito trabalho aos jor 
núulistas é, tudo indica, gerar 
enorme turbulência neste po- 
is já tão desconjuntado, 

Lula merecia mais atenção, 
é evidente, A conversa sobre 
Venezuela que teve com Josep 
Borrell, alto representante da 

Umião Europeia para o exteri- 
or pede mais apuração, ussim 
como seus planos para contro- 
le e tributação da internet, ci 
tados em entrevista na Bélgi- 
co O petista não é mais um ex- 
presidente em atividade, mas 
sim o principal candidato do 
pleito de 2022 até aqui. 
Tudo o que fuz ou deixa de 

fuzer interessa, 

24 DE 

NOVEMBRO 
15h as 17h 

EVENTO GRATUITO 

folha.com/seminario5g 
e participe enviando 
perguntas para o 
WhatsApp 11 99648-3478 
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Instituto Orofacial 

das Américas (I0A), 
o Lapidare e o ITC, 

do empresário Mohamad 
Wadi, acabam de fechar 

uma joint venture com 

o Grupo SEB, de Chaim 

Zaher A associação dá 
origem ao Grupo I0A 
Global, um player de ex- 

celência no segmento de 

pós-graduação nas áreas 
médica e odontológica do 

pais. Com presença em 
mais de 30 cidades bra- 
sileiras, além de ativida- 
des nos Estados Unidos e 

em Portugal, o Grupo I0A 
Global tem como objetivo 
expandir suas operações 
no Brasil e investir na 
internacionalização de 

suas escolas e unidades 

de treinamento. 

Fundador e presidente do 

Grupo 104, do Lapidare e 

do ITC, Mohammad Wadi 

sequira no comando das 

operações como CEO do 

Grupo I0A Global 

“Temos 20 anos de atu- 
ação messe mercado e 

Karina Franchini, diretora de Ensino Superior 
do Grupo SEB 

EMPRESAS DA ÁREA 
EDUCACIONAL ODONTO-MEDICA 

IOA, LAPIDARE E ITC FAZEM JOINT 
VENTURE COM GRUPO SEB 

Associação entre os empresários Mohamad Wadi e Chaim Zaher cria Grupo IOA 
Global, que projeta expansão no Brasil e internacionalização das operações 

fomos pioneiros na pro- 
fssionalização do seg- 
mento que atua nos cur- 
sos de pos-graduação e 

especialização em odon- 
tomedicina. À associação 

com o Grupo SEB repre- 

senta uma oportunidade 
de acelerar e fortalecer a 

expansão de nossas ope- 

rações no Brasil e no ex- 

tenor", diz Wadi 

À associação integra os 
planos de expansão do 

Grupo SEB, dono de redes 

de escolas internacio- 
nais é do curso superior 

UmbomBosco e Escola 

Paulista de Direito (EFD), 

referência premium em 
estudos jurídicos. 

“Nossa expansão preza a 
excelência acadêmica e a 

sinergia entre as empre- 
sas. À criação do Grupo 
IOA Global nos permi- 

te entrar no mercado de 

pós-graduação e cursos 

de especialização cdon- 

to-médica, que está em 

plena expansão no Brasil 
e no mundo, Isso torna a 

parceria estratégica pa- 

ra nos, destaca Karina 

Franchini, diretora de 
Ensino Superior do Grupo 

SEB. “Estamos muito fe- 
lizes com essa parceria 
numa empresa premium 
na área de odontologia”, 

DOMINCO, 2 DE MOVYEMBRO DE 20H 

Fundador e presidente do Grupo IDA, Lapidare e ITC, Mohamad Wadi 

diz Chaim Zaher, CEO do 

Grupo 35EB 

O Instituto Orofacial das 

Américas (I0A) é lider no 
segmento de educação 
odonto-médica. Com mais 

de 30 unidades no Brasil e 

po exterior, o 104 treinou 

aproximadamente 40 000 

alunos em 20 anos de atu- 

ação nesse mercado. 

PK 
1) 

O Lapidare é um institu- 

lo exclusivamente meédi- 

co que oferece cursos para 
cirurgiões plásticos e der- 

matologistas e já treinou 
3 600 médicos apenas em 
2020. A projeção é que es- 

se número chegue a 5 800 

profissionais em 2021 

O ITC, por sua vez, ofere- 

ce tecnologia inovadora 

no Brasil para à forma- 

cão de médicos e dentis- 

tas por meio de simulação 
realistica de procedimen- 

los clínicos e cirúrgi- 
cos avançados em situ- 

ações idênticas às reais 

enfrentadas com pacien- 
tes Atualmente, o institu- 
to possui dez unidades es- 
palhadas pelo pais. 

À associação será subme- 

tida à aprovação do Con- 
selho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade). 

“Temos 20 anos 
de atuação nesse 

mercado e fomos 

pioneiros na 
profissionalização 

An 

nica Rede Premiu de E do segmento que 

add: A : a o. | atua nos cursos de 
ensino especializada em rd epa A pós-graduação e 

“Odonto especialização em logla e areas médicas. 

O empresário Mohamad Wadi, fundador e presidente do Grupo I0A, Lapidare e ITC, e Chaim Zaher, CEO do Grupo SEB 

SOBRE O GRUPO SEB 
Grupo SER — Sis- 

ftema Educacional 

Brasileiro - conta com 

uma trajetória de mais 

de 50 anos como espe- 

cialista em educação. 
Considerado um dos 

maiores grupos educa- 
cionais do pais, focado 

sempre na excelência 

e na diferenciação, ele 

tem hoje sua atuação 

essencialmente  foca- 

da na educação básica, 

segmento no qual é li- 
der no Brasil 

Empregando mais 
de 6000 colaborado- 

res, possui 620 escolas, 

entre próprias e parcei- 
ras, atendendo assim um 

total de 320 000 alumos, 

distribuidos por todas as 
regiões do Brasil e tam- 

bêm em mais 30 paises. 

Para gerenciar operações 

tão robustas e agregar 
qualidade e agilidade nas 

operações, o Grupo SEB 
criou unidades de negô- 
cios independentes. São 

elas: SEB Educação — Ie- 

de de escolas próprias, 

Franquias (Luminova, 
Sphere International 
School e Maple Bear), 

Ensino Superior E 

Conexia Educação. 

odontomedicina. 
À associação 
como Grupo SEB 
representa uma 
oportunidade 
de acelerar e 
fortalecer a 

expansão de 
nossas operações 

no Brasile no 
exterior, diz Wadl 

SOBRE O IOA 
IDA e a úmica rede de 

ensino premium es- 
pecializada no ensino de 
odontomedicina em ni 

veis de pós-graduação 

e especialização, com 
mais de 20 anos de atu- 

ação no mercado, eleva- 

do grau de qualificação 

e padrões de alta tecno- 
logia e aperfeiçoamento. 

Hoje a rede possui mais 
de 30 escolas no Brasil 

e no exterior, contando 

com um corpo docente 
composto pelos melho- 

res profissionais da área 
e estruturas fisicas mo- 

dernas e equipadas com 
aparelhos de última ge- 
ração e tecnicas pionei- 

ras e inovadoras. 
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STF segura julgamento sobre 
Flávio Bolsonaro há 16 meses 
Demora deixa caminho livre para STJ impor derrotas as apurações da 'rachadinha' 

Matheus Teixeira 
e Marcelo Rocha 

arasíuiA OSTE (Supremo Tri- 
bunal Federal) segura há mais 
de 16 meses o julgamento que 
pode destravar a investigação 
contra o senador Flávio Bolso- 
naro (Patrota-RJj em segun: 

da instância ou remeté-ta de 
volta ao juiz de primeiro grau 
Flávio Itabaiana. 
Enquanto uma decisão so- 

bre o caso éadiada, o Supremo 
tem deixado o caminho livre 
parao ST] (Superior Tribunal 
de Justiça) impor derrotas em 
série às investigações do caso 
das “rachadinhas” no gabine- 
te do parlamentar na época 
em queera deputado estadual, 
A ultima delas foi a mais am- 

pla: por 441,05 ministros da 
Quinta Turma do segundo tri- 
bunal mais importante do pa- 
is anularam todas as decisões 
que a Justiça do Rio de Janel- 
ro já havia tomado e que pro- 
piciaram a produção de ele- 
mentos usados pelo Ministe- 
rio Público para denunciar o 
filho do presidente Jair Rol- 
sonaro sob a acusação de li- 
derar organização criminosa. 
Aação que trata do tema che- 

gou 20 STF em junho de 2020 
e teve julgamento marcado na 
Segunda Turma em duasopor 
tunidades, mas foi retirada de 
pauta a pedido da defesa. 
A definição do dia para ana- 

lisar 0 caso depende do pre- 
sidente da turma, ministro 
Kasso Nunes Marques, indi- 

cado pelo chefe do Executivo 
ao Supremo, e do relator, Gil- 
mar Mendes. 
q tai o processo está 

parado no Supremo, à apura- 
ção segue em segunda instân- 
via, mas investigadores rela- 
tam em conversas reservadas 
insegurança em avançar nas 
apurações pela ausência de 
uma palavra final do STF so- 
bre qual é o foro competente 
para conduzir o caso, 
Acontrovérsia chegou à cor 

teapós a 3º Câmara Criminal 
do TIH-R) (Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro) retirar a in- 
vestigação das mãos de ltabai- 
ana, que vinha dando decisões 
duras, como ocorreu na de- 
cretação de prisão de Fabri- 
cio Queiroz, acusado de ser o 
operador do esquema de ar 
recadação de salário de servi- 
dores do gabinete de Flávio, 
da época deputado estadual, 

Pora votos a, 08 desembar 
gadores afirmaram que, como 
vb havia trocado o manda- 
to de deputado por senador, 
não deveria perder a prerro- 
gativa de ser julgado direta- 
mente por órgão colegiado 
de segunda instância, e não 
par ápenas um juiz, 
O ME-RJ (Ministério Públi- 

co do Rio de Janeiro), então, 
recorreu ao STF sob o argu- 
mento de que a decisão vio- 
lou a jurisprudência da cor 
te de restringir o foro especi- 
al de políticos, 
O entendimento atual do 

STF determina que o foro só 

semináriosfolha 
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4º edição 

O senador Flávio Bolsonaro, (Patriota-Ri), em Brasília, Ele é 
acusado de praticar “rachadinha” ariano Machado 6 oue 207 feutars 

existe para crimes cometidos 
durante o mandato e que te- 
nham conexão com a função. 
Como Flávio não está mais 

no cargo em que teria cometi 
doos crimes, 05 supostos de- 
htos deveriam ser apurados 
em primeiro grau, segundo 
o Ministério Público. 
Em resposta ãação apreser- 

tada pelos investigadores ao 
Supremo, até o TR] reconhe- 

ceu que a decisão pode ter si- 
do inédita, mas ponderou que 
não foi absurda. 
USTF tem de decidir se alte- 

raajursprudênciapara oscha- 
mados mandatos cruzados. A 
tese dos advogados de Flávio 
é que o foro tem de ser ampli- 
ado para casos em que à poli- 
tico rouca um cargo por outro, 
emvez demandar paraprimei- 
ro grau crimes cometidos por 

politicos em mandatos anteri- 
LITE FLA QUI LHC LAPIA atualmente. 

OU ministro Kassio Nunes Mar 
ques, por eemplo, já indicou 

ser favorável a essa mudança. 
Na derrota mais ampla im- 

posta às investigações pelo 
ST], no dia q deste mês, à COF 
te mudou de posição em rela- 
ção a março do mesmo ano 
para aderir à tese da defesa 
Em março, a Quinta Turma 

da corte havia rejeitado osar 
gumentos do senador, man- 
tendo decisões de Itabaia- 
na que permitiram a produ- 
ção de elementos usados pe- 
lo MP-R] pars denunciar o f- 
lho do presidente, 

Para justificar a reviravolta, 
os ministros fizeram menção 
a um julgamento do Supre- 
mo de maio de 2041, quando 
os magistrados da corte má- 
xima do pais firmaram enten- 
dimento de que a competên- 
cia criminal originária para 
julgar congressistas federais 
deve ser mantida quando o 
político troca um mandato 
na Câmara por outro no Se- 
nado ou vice-versa. 
Ocorrequea decisão do STF 

não abrangeu a situação de 
Flávio, uma vez que cê saiu 
da Assembleia Legislativa do 
R] para O Congresso. 
Os ministros Reynaldo Soa- 

res da Fonseca e Ribeiro Dan- 
tas, porém, mudaram de po- 
sição em relação a março pa- 
ra se alinhar à João Otávio de 
Noronha e declarar a incompe- 
tência de Itabaiana e a mulida- 
de de todas as provas que havi- 
amisido colhidas com aval dele. 
Em fevereiro, 0 ST] já havia 
anulado às quebras de sigilos 
bancário e fiscal de Flávio. Na 
ocasião, por maioria de votos, 
a Quinta Turma identificou 
problemas de fundamenta- 
ção na decisão judicial 

Até o julgamento deste mês, 
o MP-RJ ainda buscava sai- 
das jurídicas para preservar 
as provas obtidas na busca e 
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apreensão realizadas em de- 
zembro de 2019. Agora, dificil 
mente os investigadores terão 
sucesso nessa missão. 
Outra decisão do ST] em fa- 

vor do senador tinha sido to- 
mada em aposto, quando No- 
ronha determinou a suspensão 
da investigação em segunda 
instância contra Flávio, Quei- 
roz e outros 15 investigados. 

Antes disso, O mesmo mi- 
nistro tinha sido o responsá- 
vel por libertar Queiroz pou- 
cassemanasapós ele ter sido 
preso por ordem de ltabaiana. 

Passados 16 meses de trami- 
tação do processo no Supre- 
mo, à defesa de Flávio pede 
que à ação seja extinta. 
Os advogados Rodrigo Ro- 

cãe Luciana Pires argumenta- 
ram que a controvérsia deixou 
de existir porque a própria 
Promotoria reconheceu que 
aatribuição compete ao pro- 
curador-geral de Justiça, que 
atua na segunda instância. 
A dúvida foi levantada no 

MEP-R] emrazão de outra apu- 
ração que envolve Flávio. A 
partir de um relatório inédito 
do Coaf, são analisadas sus- 
peitas na transação de bens 
de pessoas relacionadas ao h- 
lho mais velho do presidente, 
O promotor Alexandre 

Murilo Graça, que suscitou a 
questãosobre a competência 
para conduzir o caso, cobrou 
do STF uma solução. 
Para a defesa do senador, o 

reconhecimento pelo Minis- 
tério Público da atribuição da 
Procuradoria-Geral de Justiça 
para investigar e atuar nos Fei- 
tos envolvendo o partamentar 
esvaziou o objeto do proces- 
so no Supremo. “Não é cabi- 
vel o Órgão Ministerial, ago- 
ra, reconhecer que à senador 
detém foro de prerrogativa 
de função quanto à um fato 
e persistir o declinio de com- 
petência denúncia para o ju- 
izo de primeiro grau relativa- 
mente a outro fato” 

Uma discussão 
necessária sobre 

regulação e 
coberturas dos 

planos de saude 

A pandemia de Covid-19 trouxe vários assuntos 

para o foco. E um dos principais é o papel dos 

planos de saúde. Não perca o debate que vai reunir 
especialistas para discutir a regulamentação, a qualidade 

e o acesso da população a esse serviço tão essencial. 

A mediação será de Cláudia Colucci, jornalista da Folha. 

Seminários Folha. O Brasil precisa ser discutido. 

BEER controicetiscanização 
Antonio Fernando Maurício 

Capes Nunes 
diretor-executivo do direter-substituto de 
Procon-SP fiscalização da Agência 

Macional de Saude 
Suplementar (ANS) 

Renato 
Cosarotti 
presidente da Ássociação 
Brasileira de Planos de 
Saúde (Abramge) 

presidente da Associação 
Nacional de Hospitais 
Privados (Amahp) 

22 DE 
NOVEMBRO 
15h às 17h 

DEBATES 

EEE Acesso à saúde suplementar 

José Pablo Vera 
Marcelo Cesário Volente 
de Oliveira gETEnte-executivo DE diretora-executiva da 
diretor-presigente do retacionamento com Federação Nacional 
Hospital Osmaldo Cruz o Poder Executrvo de de Saúde Suplementar 

Confederação Nacional da (Fenafaúde) 
Industria (UNI) 

Francisco 
Vignoli 
socio-diretor das 
empresas B2 Saude & 
Bem-Estar e Carelink 

EVENTO GRATUITO 

Assista ao vivo em 
folha.com /saudesuplementar 
e participe enviando 
perguntas para o 
WhatsApp 11 99648-3478 

Patrcegnie: 

6 Fenasaúde 
Feio ração Mscoreal les Side Separe 
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O Palácio do Planalto como casa da sogra 
Bolsonaro expôs um painel ao seu gosto no saguão do prédio 

E 

Elio Gaspari 
Jormalista, dutos de cneo volumes sobre a históca do regase em litár, entre áles “A Ditadura Emcurrelada” 

O capitão mandou pendurar 
um painel de 10 metros por 2,5 
metros no saguão do Palácio 
do Planalto, Chama se “Brasil 
acima de tudo” e fuz seu gosto, 
Bolsonaro também quer pri 

vatizar a Petrobras. É seu direi 
to defender a ideia, tomando as 
providências que a lei determi: 
na. Não é seu direito, contudo, 
tratar o prédio onde trabalha 
como propriedade privada. Se 
o Instituto do Patrimônio His- 
tórico não serve para proteger 
carte do palácio presidencial, 
seria melhor fechá-lo. 
Os palácios brasileiros pas- 

saram q ser tratados como 
propriedade privada há pou- 
cu tempo. Getúlio Vargas pou 
co mexeu no Catete ou no La 
ranjeiras. No Alvorada de JK, 
a sala de jantar era ilumina 
da por lâmpadas fluorescen- 
Luis y EE CUT U ri maquia 

gem das senhoras. No governo 
de FHC colocou-se uma gran- 
de escultura de madeira no jar 
dim do Alvorada. Como chega- 
du de Lula, a peço foi retirado 
e ocabou num galpão. No lu- 
gar entrou um canteiro de flo- 

res vermelhas com o forma da 
estrelado PT, No Planalto, Nos- 
so Guia instalou um pequeno 
museu com peças de sua vida. 
Lula se foi, e com ele a estrela 
de flores e 0 museu. 
O presidente americano Ro- 

nald Reagan comparou o po- 
lúcio da “Alvarado” 00 06 de 
uma companhia de seguros. 
Bolsonaro já haviu exposto no 
suguão do Planalto, onde pôs 
o painel, os roupas que ele é 
sua mulher Michelle usaram 
no dia do posse. Elas continu- 
om lá, afastadas. 

Essas manifestações de falso 
gusto histórico ou artistico são 
bregas e constrangedoras, Os 

museus brasileiros conservam 
peças que poderiam ser empres- 
tados o Planalto, Aquelas pa 
redes não são molduras de pai: 
néis de propaganda política. 

Os retirantes que somem 
Soiuo primeiro dos dois volu- 
mes da biografia de Lula, es- 
crito pelo jornalista Fernan- 
do Morais. Perto da metade 
de suas 468 páginas ocupam: 
se com minuciosas descrições 

de suis prisões, à de 4018, co- 
mo ex-presidente, e a de 980, 
como lider sindical, 
É o livra de um biógrafo que 

gosta do seu personagem, cir 
cunstúncia que 0 enriquece. 
Em um parágrafo ele conta 
q partido de Dona Lindu, em 
1952, com seis crianças na ca- 
comba de um caminhão do in 
terior de Pernambuco à San- 
tos. Lula tinha sete anos. Esso 
viagem de 13 dias teve algo de 
épico, sem conforto, com quase 
nenhuma comida e já foi con- 
tada muitas vezes. Dona Lin- 
du e seus filhos estão imorta: 
lizados no Recife, num monu- 
mento dos retirantes nondes- 

tinos do época, Pluntado num 
porque que levo o nome da mu 
triarca, foi projetado por Os 

cor Niemeyer, 
A história tem suas trapaços, 

Faltam no Monumento dos ne- 

tirantes, € em quase todas us 
descrições da viagem, Dorico, 

irmão de Lindu, q mulher Lau- 
ru e mais suas duas crianças 
Eles também vieram no pau 
de arara. Quando chegaram à 
Santos, foi Doriço quem cho- 

mou o táxi que os levou do em 
dereço de Aristides, o poi de Lu 
la, Trabalhando como estiva- 
dor, vivia com Mocinha, a pri: 

ma de Lindu, com quem viera 
de Pernambuco. Isso foi reve- 
lado há anos pela jormalisto 
Denise Paranú em seu excép- 
clonal“Lula o Filho do Brasil” 
Morais fez duas referênci- 

as nominais a Dorico, ambas 
mostrando que, unos depois, 
Dona Lindu e seus filhos mo- 
raram num quarto nos fun- 
dos de seu bar, em São Paulo. 
A ausência de Dorico e sua 

familia no monumento do Re 
cife e nessa parte da história 
do garoto Luiz Inicio É um us: 
pecto da vida dos retirantes 
dos anos 1950. É a presença 
do ausente, aquele migrante 
que acaha engolido pela His- 
tória, mésmo que seu sobri- 
nho tenha sido presidente da 
República por dois mandatos. 

O Touro de Ouro 
Se 0 monumento à Dona Lindu, 
do escultor Abelardo da Hora, 
é umo homenagem ao andor 
de baixo, o Touro de Ouro que 

papeleiros puseram diante da 
Bolsa de Valores é um monu- 

mento à falta de imaginação 
do andar de cima de Pindoro- 
ma. É um eco da escultura se- 
melhante colocada em frente 
à Bolsa de Wall Street. 
Madame Nutasha lembra 

que no Brasil, e em português, 
touros nada têm q ver com 
Bolsas. Em Wull Street o tou- 
ro, “bull” em inglês, designa 
um mercado que o bicho jo- 
go para cima com seus chi- 
fres. Jú um mercado em que- 
da é chamado de “hear” (ur 

so) porque empurra suas pre: 
sus para baixo, 
O touro de Wall Street é de 

bronze, com a cor do metal, 
O touro paulista é de fibra de 
vidro, pintado de dourado. De 
ouro erd Boul, o divindade po 
gu que Moisés destruiu quando 
desceu do Monte Sinai. 
Enquanto o Touro de Ouro 

foi poro a frente da Bolsa, o 
urso dava o qr de sua graça 
e os papéis cairam obano da 
marca de novembro do ano 
passado. 

O recado de Leite 
Seju qual for o resultado da 
prévia tucana, o governador 
gaucho Eduardo Leite deixou 
sua marca no debate presiden 
cial, Anunciou que é contra a 
reeleição de presidentes, gover 
nadores é prefeitos. Tem auto 
ridade para isso porque não 
disputou q reeleição em Pe- 
lotas, foi para o sereno e dois 
anos depois elegeu-se guver 
nador do Rio Grande do Sul. 
Lula foi contra q reeleição, 

até que chegou sua hora. Bol- 
sonaro também prometeu não 
disputá-la. 
Todosos males da vida noci- 

unal, do descontrole dos gus- 
tos ao toma-li-dú-cá, têm rui 
225 estruturais € são ossos du- 
ros de rocr Só q reeleição po- 
de ser cancelada com uma de- 
sambição exemplar e um ato 
parlamentos: 

Nunes Marques, O quieto 
Desie que chegou 00 Supremo 
Tribunal Federal, o ministro 

Kassto Nunes Marques tem a- 
do visto como uma figura silen- 
ciosu e dissidente, com jeito de 
penetra. Ele se tornou um dis- 
creto articulador nas escolhas 
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do Planalto para o preenchi- 
mento de vagas no Judiciário, 

Nisso ele é um mestre, tanto 
que chegou à corte como um 
verdadeiro azarão. 

Pesadelo diplomático 
Depois que Bolsonaro foi dos 

emirados drabes pará andar 
de motocicleta enquanto Lu- 
laera recebido como um chefe 
de Estado nu Europa, um pesa: 
delo diplomático assombra o 
Planalto. É a possibilidade de 
ele ir dos Estados Unidos no 
uno que vem. 

Se Lula se encontrar comme 
ade das vítimas das coneladas 
do bolsonariemo, repetirá o exi 
to do périplo curopeu. 

Pastore tem sorte 
O economista Affonso Celso 

Pastore, que está no circulo de 
colaboradores de Sergio Moro, 
sube economia e passou pela 
presidência do Banco Central 
(1983-2985) com biografia ima: 
culada. É também uma pessoa 
de sorte. 
Em 1982, quando porticipa- 

va de umo reunião do FMI em 
Toronto, saiu para almoçar é 
pediu ostras, Mordeu uma col- 
su dura achou que tinha que 
brado um dente. 
Era uma pérola, 

Um ano de Pix 
As coisas podem dar certo. O 
Banco Central comemorou dis- 
cretamente um ano de funci- 
onamento do aplicativo Pix. 
Sem múrquetagens, mentiras 

oupixulecos, ele já atendewios 
milhões de pessoas, movimen- 
tando R$4 trilhões. 
Teve falhas e foram corrigi- 

das, pode melhorar e o BC es- 
tá trabalhando nisso. 

Missão para Mourão 
Seo general da reserva Homil 
ton Mourdo for um homem co 
ridoso é tiver uma brecha na 
agenda, bem que poderia ir 
q Washington para almoçar 
com sua colega Kamala Harris, 

Poderia explicarlhe o que de- 
ve fazer para continuar viva nu 
mu Casa Branca habitada por 
um presidente cercado por fo- 
logueiros que não têm o que fo- 
zer e, se tivessem, seriam inco- 

pazes de enfiar um prego nu- 
mo barra de sabão. 

Oposição se divide em Pernambuco para 2022 
Estratégia ante quatro mandatos do PSB no governo estadual está em xeque após largada do prefeito de Petrolina 

losé Matheus Santos 

RECIFE Propagado no início 
de 2021 como estratégia pa- 
ra enfrentar quatro manda- 
tos sucessivos do PSB no co- 
mando do estado, o discurso 
de unidade das oposições em 
Pernambuco chega aos últi- 
mos meses do ano pré-eles- 
toral em xeque. 
A largada na disputa ao Go: 

verno de Pernambuco, para 
suceder Paulo Câmara (PSB), 
toi feita em setembro pelo pre- 
feito de Petrolina, Miguel Co- 
elho (DEM), filho do lider do 
governo no Senado, Fernando 
Bezerra Coelho (MDB), 
Nomes passado, ele foi lan- 

cado pré-candidato pelo DEM, 
dias antes do anúncio da fu- 
são como PSL, emum evento 
no Recife com a presença de 
lideres políticos locais e naci- 
onais, como o ex-prefeito de 
Salvador ACM Neto. 
O movimento de Miguel pe- 

rou insatisfações no campo 
oposicionista e levou às ou- 
tros dois pré-candidatos de 
oposição no estado a se uni- 
rem e começarem agendas si- 
milares à do prefeito de Petro- 
lina em andanças pelas cida- 
des com prefeitos, e-prefei- 
tos e vereadores. 

Prefeitos de Caruaru e de Ja- 
boatão dos Guararapes, res- 
pectivamente, Raquel Lyra 

(PSDB) e Anderson Ferreira 
(PL) anunciaram, ao lado de 
lideres de Cidadania e PSC, 
que os quatro partidos esta- 
riam juntos na construção de 
um palanque, numa tentati- 
va de isolar Miguel, que tem 
apoio da futura União Brasil 
e do Podemos. 

Inicialmente, o entorno de 
Lyra queria construir um pa- 
lanque para se contrapor ao 
PSB que também se desvincu- 
lasse do presidente Bolsona- 
rex Aliados dela alegam que, 
como filho do lider do gover 
no, Miguel estaria com meno- 
reschançes de êxito em 2022. 
Além disso, às oposicionis- 

tas dizem que o senador Fer 
nando Bezerra estaria impon- 
do à candidatura de Miguel 
semuma construção coletiva. 

No meio local, sabe-se que o 
sonho do senador era ser go- 
vernador Como as pretensões 
ficaram dificeis e inviabiliza- 
das em outros pleitos, aapos- 
ta dele é no filho idesta vez. 
Aentrada de Miguel no DEM 

também gerou insatisfações. 
A deputada estadual Priscila 
Krause comunicou ao ex-mi- 
nistro Mendonça Filho, pre- 
sidente da legendano estado, 
a saida do partido após mais 
de 26 anos militando na sigla. 
No discurso oficial, Priscila 

disse que a causa para a desh- 
liação foi a fusão com o PSL. 

mo 
o povernador Paulo Câmara Dayrson Nunes Tá jan J878/Foltapees 

Mas ela tem maior simpatia 
pela candidatura de Lyra ao 
Palácio do Campo das Prin- 
cesas do que por Miguel e é 
cotada para vice da tucana. 

Lyra, por sua vez, tenta mar 
car posição de distância do 
bolsonarismo e tem entre seus 
principais aliados o deputado 
federal Daniel Coelho (Cida- 
dania) e 0 ex-senador Arman- 
do Monteiro Neto (PSDB), cri- 
ticos do presidente. 
Uma terceira candidatura 

poderá ser a do ministro do 
Turismo, Gilson Machado Ne- 
to. A postulação é desejo dos 
apoiadores de Bolsonaro no 
estado, mas ele tem sináliza- 

do preferência pelo Senado 
e já chegou a lançar sua prê- 
candidatura ao Legislativo. 
O partido da futura filiação 

de Gilson segue indefinido. Ca- 
so vá para o PTB, terá legen- 
daassegurada, pois asigla em 
Pernambuco já disse que fará 
o que Bolsonaro quiser. 
Caso Bolsonaro se filie ao PL 

de Valdemar Costa Neto, Gil- 
son terá que dialogar e nepo- 
ciar a candidatura com Ander- 
son Ferreira, que preside a si- 
glano estado e está entre dis- 
putar o governo ouo Senado. 

Ferreira é próximo de Bol- 
sonaro desde quando eram 
colegas naCâmara dos Depu- 

tados. Estará em jogo à cadei- 
rado atual senador Fernando 
Bezerra, que não devera ten- 
tar a reeleição. O prefeito de 
Jaboatão dos Guararapes tem 
como base eleitoral os evan- 
gélicos, um dos núcleos de 
apoio de Bolsonaro. 
Enquanto isso, o grupo de 

Miguel acredita que, se Bol- 
sonaro firmar vinculo com 
o PL, isso pode rearrumar o 
tabuleiro de forças nas opo- 
sições e deixar Raquel isoda- 
da, aproximando a legenda 
ao seu grupo, 

O entorno de Miguel não crê 
que o partido de Bolsonaro, 
independentemente de qual 
seja, possa estar no mesmo 
palanque do PSDB, que de- 
verá ter candidato próprio a 
presidente. Interlocutores de 
Miguel também acham que 
a candidatura de Raquel só 
se efetivará se Eduardo Lei- 
te vencer as prévias tucanas 
contra joão Doria. 

Lyra, que também é presi- 
dente do PSDB estadual, já de- 
claróu apoio a Leite no pleito 
interno contra o paulista e o 
ex-prefeito de Manaus Arthur 
Virgílio Neto. 

Divisões na oposição em 
eleições locais não são novi- 
dade em Pernámbuco. Em 
2020, na disputa pela Prefei- 
tura do Recife, 05 grupos vi 
ram PSB e PT avançarem pa- 

ra o segundo turno, 
Na ocasião, os candidatos do 

DEM, Mendonça Filho, e do 
Podemos, Delegada Patrícia 
Domingos, tiveram mais vo- 
tos somados do que a segun- 
da colocada, Marilia Arraes. 
Mas, divididos, viram a pos- 
tulante do PT avançar à eta- 
pa final da eleição e enfrentar 
joão Campos. 
Em todas as eleições pa- 

ra governador desde 2010, à 
oposição teve dificuldades em 
conseguir unidade efetiva em 
Pernambuco e perdeu no pri- 
meiro turno, tanto na reelei- 
ção de Eduardo Campos co- 
mo nas duas vitórias do atu- 
al governador, Paulo Câma- 
ra, Mesmo nas ocasiões com 
palanques únicos na oposi- 
ção, houve casos de divisões 
nos partidos. 
No PSB, por sua vez, O no- 

me apontado para à disputa 
é o do ex-prefeito do Recile 
Geraldo julio. Apesar de ele 
ter negado a intenção, parla- 
mentares da sigla na Assem- 
bleia Legislativa afirmam re- 
servadamente que se trata de 
uma estratégia para evitar ser 
alvo de críticas da oposição e 
que não há plano E na sigla. 
Em 2022, 0 PSB deverá ter 

apoio do PT na disputa pelo 
governo. Em troca, os socia- 
listas devem dar apoio a Lula 
na disputa presidencial. 
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Apoiadores do candidato à Presidência do Chile José Antonio Kast durante comício em Santi ago 

Chile vê renovação de 

DOMINGO 21 DE NOVEMBRO DE 2021 

mundo 

* j 

os 

nd 

nomes à Presidência 
em eleição disputada 
Ultradireitista Kast e esquerdista Boric quebram rodízio 
de siglas tradicionais; pesquisas indicam 23% de indecisos 

Sylvia Colombo 

saNTÃGO É preciso agachar-se 
ara atravessar à porta metá- 

lica da pizzaria Fama, no cen- 
tro da capital chilena. “Não 
dá para delas tudo aberto, 
porque a bagunça começa 
rapidamente, e não consigo 
lechar antes que comecem 
a entrar pedras ow gás lacri- 
mopêneo”, diz Orlando, 64, 
gerente do local, enquanto 
mostra as pichações que co- 
brem a fachada: “Pinera assas- 
sino”, “carahineros = nazismo”, 
“liberdade a presos politicos. 
No mesmo estado está qua- 

se toda à região que circunda 
apraça Baquedano, hoje ape: 
lidada de Dignidad. O lugar 
foi o epicentro de protestos 
que ele diramem outubro de 
2019 e continuaram intensos 
até março do ano seguinte, 
com um saldo de 34 mortos 
u mais de 2.000 feridos, Des- 
de então, mesmo com restri- 
ções impostas pela pandemia, 
os atos são realizados todas 
as sextas, embora com me- 
nor intensidade, 

Às palavras de ordem picha- 
das por todo lado somou-se 
recentemente à poluição vi- 
sual da campanha da eleição 
presidencial, que neste do- 
mingo (21) terá seu primeiro 
turno. É não se pode dissoci- 
ar a história das manifesta- 
ções da escolha do novo pre- 
sidente do Chile. Os protestos 
desembocaram na redação de 
uma nova Constituição e no 
desgaste da imagem do atual 
lider, Sebastián Pinera —en- 
volvido no caso dos Pandora 
Papers, que rendeu um pedido 
de impeachment, e em confi- 
tos com indigenas mapuche. 
“Aqui perdi meus olhos”, 

diz outra pichação, na entra- 
da de um quiosque que ven- 

de doces é cartões telefônicos 
—uma lembrança das qão vI- 
timias da repressão que tive- 
ram lesões oculares, segun 
do levantamento do Institu- 
to Nacional de Direitos Hu- 
manos (INDHO). 

“E melancólico acordar to- 
dos os dias para trabalhar, clhe- 
gar aqui e ler essas palavras, 
é um pesadelo que não aca 
ba, Queremos um pouco de 
tranquilidade, seja quem for 
onovo presidente”, diz Rocio, 
52, enquanto atende os clien- 
tes. As pichações, bem como à 
ocupação de edifícios antigos 
no centro de Santiago, con- 
tama história do movimento 
que deu início às transfor- 
mações que o Chile vive hoje. 

“Ate aqui, parecia que vivia- 
mos uma onda progressista, 
de desconstrução do Chile ne- 
oliberal, a cominho de uma so- 
cledade mais justa e inclusiva”, 
diz a cientista política Claudia 
Heiss. "Mas agora vemos que 
um outro Chile está reagindo. 
O pais que não saiu para pro- 
testar na praça Dignidad, o 
que não quer mudanças é que 
tem medo da desestruturação 
do sistema que existiaantes” 

Seis candidatos disputam 
o direito de comandar o Pa- 
lácio de La Moneda, sede do 
peverno, a partir demarço de 
2022. Nenhum deles tem mais 
de 30% das intenções devoto, 
de acordo com as pesquisas 
mais recentes, à que deve le- 
var a decisão para um segun- 
do turno —aser disputado no 
próximo dia 19 de dezembro. 

Esse cenário também tem 
um grau de incerteza, por 
dois fatores: 27% dos eleito- 
res ainda se dizem indecisos, e 
ohistórico dos levantamentos 
desse tipo no Chile abre espa- 
ço para algumas surpresas. 
De acordo com o instituto 
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Cadem, a corrida é liderada 
peloultradireitista josé Anto- 
mo Kast, com 25% das inten: 
ções de voto. Em segundo, es- 
tão esquerdista Gabriel Bonic, 
com igã, Na sequencia vem o 
centro-direitista Franco Pari- 
si(1o%) acentro-esquerdista 
tasna Provoste (9%) Co gover 
nista Sebastián Sichel (8%), 
A candidatura de Kast, 55, 

é q surpresa desta eleição, 
Hã três meses, ele ocupava o 
quarto lugar nas pesquisas, 
mas cresceu ao elevar o tom 
de suas criticas a Pinera e ao 
adotar O discurso do medo 
quanto à possibilidade de a 
esquerda chegar ao poder — 
aquela altura, Borkc erao lider. 
Com as bandeiras do antico- 
munismo e do antiglobalismo, 
propagandeando uma politi- 
ca restritiva em relação à imi- 
gração e linha-dura na área de 
segurança, o nome da direita 
ganhou espaço, 

Esta não é q primeira vez 
que Kast disputa a Presidên- 
cia. Em 2017, teve E% dos vo- 
tos e ficou de fora do segundo 
turno, Sua defesa da ditadura 
liderada por Augusto Pinochet 
(1973-1990) rende discussões 
acaloradas nas redes sociais. 
No último dia 13, ele afir 

mou que à regime não pode- 
ria ser comparado aos atuais 
de Cuba e da Venezuela por 
que no Chile não teria havido 
perseguição a opositores. Os 
fatos não lei sonsomo o dis- 
curso: no período ditatorial 
chileno desapareceram mais 
de 1.000 pessoas, muitas de- 
las jogadas ao mar ou enter 
radas no deserto do Atacama, 

“A candidatura de Kast res- 
ponde so imaginário dos que 
têm medo do futuro, enquan- 
to a economia e a situação so- 
cial se mostram mais confusas 
— om conflitos com os indi- 
penas na região da Araucania, 
a inflação, a imigração e o au- 
mento da insegurança, diz o 
economista Claudio Elirtegal, 
da Pontificia Universidad Ca- 
túlica de Valparaiso. "Seu dis- 
curso ganha força porque dá 
uma resposta simples e dire- 
ta de conhança” 
Do outro lado do espectro 

político, Boric também é um 
fenômeno relativamente no- 
vo. Deputado de 35 anos, ele 
integrou o grupo de jovens li- 
deres estudantis que em 2011 
se manifestaram pela educa- 
ção universitária gratuita. 
Embora seu perfil seja o de 

umesquerdistamoderado, ele 

tem em sua aliança o Partido 
Comunista do Chile e outras 
organizações mais radicais, Di- 
lerentemente de Kast, defen- 
de avanços nas leis de direitos 
civis, como o aborto e o casa 
mento igualitário. Também sé 
diferencia do nome da ultradi- 
reita por ter em seu programa 
o reconhecimento dos dire 
tos dos povos indígenas, que 
compõem q% da população 

já Sichel e Provoste repre- 
sentam o “mainstream da po- 
lítica chilena até 2019. O pri- 
meiro, ex-ministro de Pine- 
ra, é apoiado pelos partidos 
de direita e centro-direita da 
coalizão governista Chile Va- 
mos, do qual faz parte a tradi- 
cional UDI (União Democra- 
tica Independente). À segun- 
da é à candidata da Concerta- 
ção, força política de centro- 
esquerda que governou o Chi- 
le por mais de 20 anos desde 
a redemocratização. 

"E uma eleição histérica, em 
que, pela primeira vez, nenhu- 
ma das duas forças que domi- 
naram a politica chilena es- 
tará no páreo. É uma renova- 
ção total nesse sentido” air 
ma o cientista político Cris- 
tóbal Belolho. Para o estuch- 
Dso, porém, €& raso afirmar 
que o pais vive uma polariza- 
ção radical, “Tanto Kast co- 
mo Boric, se passarem pa- 
ra o segundo turno, devem 
dar passos rumo ão centro 
—pu então não atraem mais 
votos. so val obrigá-los amo- 
derar posições u forçar um pe- 
desenho do mapa político” 

Esses novois traços da políti- 
ca chilena também devem dei- 
Kar Marcas na nova composi- 
ção do Congresso —além de 
votar para presidente, o pleito 
servirá para indicar uma no- 
va Câmara ca7 dos sosenado- 
res. O Parlamento, hã poucos 
dias, viu os deputados apro- 
varem a abertura de um pro- 
cesso de impeachment contra 
Pinerá, barrado no Senado. 
No Chile, ovoto não e obn- 

gatório desde 2072, e as ele 
ções recentes têm visto gran- 
de abstenção. Nas últimas re- 
gionais, que escolheram go- 
vernadores, participaram só 
20% dos eleitores. Nas presi- 
denciais de 2017, vencidas por 
Pinera, o indice não chegou 
a 52%, nem no segundo tur 
no O plebiscito de outubro, 
que definiu que o pais teria 
uma nova Constituição, tarn- 
bém teve participação babe, 
de 50,95% do eleitorado. 

FOLHA DE S.PAULO + + + 

E 

Os principais 

candidatos 

José Antonio Kast, 55 
Pinochetista e ultradireitista, 
lidera as sondagens para 
o pleito. Católico, possui 
uma agenda antiglobalista, 
arti-imigração e focada 
na segurança Posiciona- 
se contra o aborto e à 
diversidade sexual 

Gabriel Boric, 35 
Esquerdista, ganhou projeção 
com os protestos estudartis e 
ocupa a segunda colocação na 
disputa presidencial Defence 
avanços nas 
leis de direitos clvis, 
como o aborto e 6 
casamento igualitário 

Sebastián Sichel, 44 
Incependente, E o cardidato 
goverrista no pleito. 
Economista, trabalhou tanto 
no setor público como ro 
privado Caiu nas pesquisas 
ao ser impactado pela 
impopularidade de Pifera 
—hoje ocupa 0 4º lugar 
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Na Venezuela, oposição dividida 

Venezuelanos participam de marcha em Caracas da cam panha eleitoral do Partido Socialista Unido da Venezuela, que apoia O regime  sasces Salgado 38 noe2 [rchia 

enfrenta chavismo pragmático 
Eleição não deve ameaçar Maduro, mas é vista como chance de reconstrução 

Sylvia Colombo 

saNTIAGO Uma oposição frag- 
mentada enfrenta um chavis- 
mo de narrativa pragmática 
nas eleições regionais da Vene- 
zuela, realizadas neste domin- 
go (21). O pleito se destaca pela 
volta de oia atores. Além dos 
já citados opositores do regi- 

me nas Uru, Cligel vai IPES 

intertia JoOMMs Esta raio Elia pa 

às para acompanhar a votação 
— que vai eleger nomes para 
qolz carpos 23 governadores, 
435 prefeitos, 454 legisladores 
regionais e 2.471 vereadores 
F oram enviadas à Venezue- 

la missões da União Europeia, 
da Organização das Nações 
Unidas e do Centro Carter, or 
ganização ligada 20 ex-presi- 
dente americano Jimmy Car 
ter. Os últimos pleitos foram 
realizados sem esse compo- 
nente, reintrodudido pelo re- 
gime como parte das negocia- 
ções travadas comopositores 
nos últimos meses, no México. 
Adposição, por suaves, par 

ticipará de uma eleição pela 
primeira vez desde o pleito de 
2015 para o Legislativo, reco- 
nhecido internacionalmente 
como oultimo legitimo do pa- 
is. Dois anos depois, oregime 
promoveu uma votação para 3 
Assembleia Constituinte que 
visava esvaziar as funções da 
Assembleia Nacional, de mai- 
oria opositora. Mais tarde, 
em 2018, o ditador Nico- 
lãs Maduro foi reeleito 
em uma disputa contestada. 
No ano seguinte, os inte- 

grantes da Assembleia, con- 
siderando que havia uma va- 
cância de poder, declararam 
o lider da Casa, Juan Guai- 
do, como presidente interi- 
no e passaram a fazer cam- 
panha por eleições livres 0 
mais rapidamente possível, 
Quase três anos depois, sem 
atingir o objetivo, o chamado 
G4 — que reúne os partidos 
opositores Voluntad Popular, 

Primero Justicia, Acciôn De- 
mocrática e Un Nuevo Tiem- 
po— decidiu recuar é parti- 
cipar desta eleição. Guaidoó e 
o lider do Voluntad Popular, 
Leopoldo López, foram voto 
vencido e cederam a pressões 
internas das legendas, 

Para à analista político ve- 
neguelano Eugendo Martínez, 
avotação “não ameaça de ne- 
nhum modo à permanência 
de Maduro no poder, mas po- 
de ser um ponto de partida 
para a reconstrução dos po- 
deres locais e do sistema de 
participação eleitoral, perdi- 
dos pelos seguidos boicotes”. 
Mesmo lideres que apoia- 

vam Guaidó e romperam com 
ele têm visões diferentes so- 
bre avotação deste domingo. 
O ex-candidato a presidente 
Henrique Capriles é a favor 
da participação da oposição 
e pede o fim da “imterinidade” 
do colega —ela deve ser deci- 
dida em janeiro de 2022. Ma- 
ria Corina Machado concorda 
com a destituição do autópro 
clamado presidente interino, 
mas considera que concorrer 
nopleito é mostrar cumplici- 
dade com o regime. 

Em meio ao desencontro de 
posições, o discurso de campa- 
nha dos opositores depeoou de 
lado anarrativa de tirar Madu- 
rodo poder para se concentrar 
emrecuperar espaços nas ad- 
ministrações regionais. 
“Voltar a ocupar cargos é im- 

portante para legitimar nos- 
sa luta —que sempre será pe- 
lo fim da ditadura—, mas por 
ora talvez tenhamos que ir 
passo a passo” afirma o ex-de- 
putado Freddy Guevara. “Sa- 
bemos que as condições não 
são ideais e que, mesmo que 
nossos candidatos vençam, 
teremiús poderes reduzidos e 
controlados. Mas é imnportan- 
te participar para ter força de 
pressionar por negociações” 
Um dos que tentam des- 

bancar o repime de uma po- 

sição-chave é José Manuel Oh- 
vares, que disputa o cargo de 
governador de La Guaira, um 
reduto chavista, como gover 
nisto Jose Alejandro Terán. 

“Só de estar na rua fazendo 
campanha já é um símbolo 
forte. As pessoas não podem 
pensar que desistimos delas, 
por isso é importante estar 
nesta eleição, conversar com 
as pessoas sobre seus proble 
mas cotidianos”, afirma, “Te- 
mos de nos expor para convo- 
car às venezuelanos de volta 
às ruas é do interesse pela po- 
litica. Mesmo que o resultado 
eleitoral não seja satisfatório” 
Do outro lado, o regime mi- 

nimiza o tom do discurso ide- 
olúgico. Emvez de evocar a À- 
gura de Hugo Chávez (1954- 
2014) e apostar nos discur- 
sos de que há uma conspirá- 
ção imperialista contra à re- 
volução, os candidatos de Ma- 
duro fizeram campanha com 
foco em problemas imediatos 
da população, como a crise 
ecONÓMCIA E a segurança, 
Até a cor vermelha, que pre- 

dominava no material de cam: 
ganha eleitoral, vem dando 
ugar a outras cores, sendo o 
azul-claro o predominante, 
A animação do eleitorado, 

porém, não decolou Segun- 
do números do Datanálisis, 
só 15% dos venezuelanos se 
diz muito disposto à compa- 
recer às urnas. “Temos um 
cenário em que eleitores do 
chavismo estão mais propen- 
sos a votar que os da oposi- 
ção, que se mostram desilu- 
didos com os fracassos reçen- 
tes e com a fragmentação de 
seus lideres”, diz à Folha Luis 
Vicente Leon, economista e 
diretor do instituto. “Tam- 
bém é preciso levar em con- 
ta que 22% do eleitorado emi- 
grounos últimos anos —e que 
eram pessoas descontentes 
como regime, seriameleitores 
importantes para a oposição 
Embora à disposição de vo- 
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tar seja pequena, as sondagens 
do Datanálistis mostram que 
85% dos venezuelanos que 
remuma mudança de regime, 

Para León, o chavismo es- 
tá disposto a se mostrar al- 
po democrático para legiti- 
mar-se ante à comunidade 
internacional —e essa é uma 
chance para o crescimento 
da oposição. “Não se pode 
achar que a eleição da Ve- 
nezuela é parecida com a da 
Nicarágua. Aqui de fato haverá 
uma votação comobservado- 
res e oposição”, afirma. 

“Isso não significa que O 
regime não seja autoritário 
e que estratégias de intimi- 
dação e de manejo do resul- 
tado não serão usadas. Mas, 
ainda assim, são eleições 
de verdade, não um teatro” 

Trata-se, tinda, da primei- 
ra eleição desde a reestrutu- 
ração do CNE (Conselho Na- 
cional Eleitoral), que passou 
a ser formado por dois rei- 
tores independentes e três 
chavistas. “Eles de fato fize- 
ram um trabalho de tornar 
o pleito tecnicamente mais 
conhável. Mas é preciso le- 
var em conta que o chavis- 
mo ainda tem a maioria e con- 
trola o CNE e que o Supremo 
Tribunal Eleitoral, que diri- 
me problemas no conselho, 
também é chavista, diz León. 
A Venezuela enfrenta uma 

grave cre econômica, Nos úl- 
timos qto anos, à PIA enco- 
lheu 75%, O país tem à mais 
alta taxa de inflação da região, 
de 1.945% ao ano, segundo O 
Banco Munial, Há milhões 
de desempregados e 94,5% 
da população está abaixo 
da linha da pobreza, de acor 
do com dados da Universida- 
de Católica Andrés Bello. 
Em20219, oregime passou a 

permitir o uso de dólares na 
economia cotidiana, emrazão 
da escassez de moeda causa- 
da pela alta inflação. 

Hoje, 70% das transações co- 
merciais internas são realiza- 
das com a moeda americana, 
assim como 60% dos depósi- 
tos bancários. A medida facili- 
tou a entrada na economia ko- 
caldas remessas enviadas pe- 
los venezuelanos no exterior. 
já são 6 milhões os que emi- 
graramnos últimos anos, du- 
rante o periodo de governos 
chavistas —um quinto da po- 
pulação do pais. 
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Mídia chinesa 
posta vídeos de 
Peng Shuai em 
meio a dúvida 
sobre paradeiro 

PEQUIM | REUTERS Hu Xijin, 
editor-chefe do Global Ti- 
mes, jornal alinhado ao Par 
tido Comunista Chinês, pu- 
blicou no Twitter neste sá- 
bado (20) dois videos que 
provariam que à tenista 
Peng Shual, 45, está viva 
O paradeiro dela é desço- 

ahecido desde o início do 
mes, quando ela dermunci- 
ou, em uma rede socialchi- 
nesa, ter sido vitima de as- 
sedio sexual que teria sido 
cometido por Zhang Gao- 
li, ex-vice-premiê da China, 
Em um dos registros di- 

vulgados, Peng aparece jan- 
tando “com. técnico e ami- 
gosem um restaurante” co- 
mo escreveu o editor "Os 
dados do video claramen- 
te mostram que os registros 
loram feitos neste sábado, 
no horário de Pequim. 

Antes, Hu já havia repu- 
blicado, também no Twit: 
ter, fotos em que a e pg 
ta a Parece bi incaro Con 

um gáto em um quarto 

cheio de bichos de pelúcia, 
Segundo o jornalista Shen 

Shiwei, que originalmente 
postou às imagens, os repis- 
tros foram publicados no 
perfil da tenista no aplica- 
tivo WeChat com a mensa- 
gem “bom fim de semana”, 
A contas de Hu e de Shen 

sãoidentificadas pelo Twit- 
ter como “midia afiliada ao 
governo chines” o que des- 
pertou dúvidas quanto à 
maneira como os videos é 
as fotos foram prisluzidos, 
Não foi possível verificar a 
autenticidade das imagens, 
Em comunicado, o presi- 

dente da Associação de Tê 
nús Feminino (NVTA), Steve 

Simon, disse que fica “feliz 
em ver os videos, mas que 
“ainda não está claro se ela 
está livre e pode tomar de- 
cisões e agir por conta pró- 
pria, sem coerção ou influ- 
encia externa”, porque “o vi- 
dec, sozinho, é insuficiente” 
“Permaneço preocupa- 

do com a saúde e a segu- 
rança de Peng Shuai e com 
a chance de que a denúncia 
de assédio sexual esteja sen- 
do censurada e varrida pa- 
ra debaixo do tapete”, disse, 
Ao publicar as imagens 

de Peng, Hu Xijin afirmou 
que ela ficou “livremente 
em sus casa nos Últimos di- 

sendo queria ser incomo- 
dada” “Ela val aparecer em 
público e participar de ati- 
vidades em breve” O Global 
Times, liderado pelo edi- 
tor, é publicado pelo Peo- 
ple's Daily, jornal oficial do 
Partido Comunista Chinês. 
Desde que à caso de as- 

sédio foi denunciado, nem 
Zhang ou qualquer outro 
membro do governo chines 
fizeram comentários sobre 
as alegações da tenista. O 
post dela foi rapidamente 
excluído da rede social, as 
sim como os tópicos de dis 
cussão na ultracontrolada é 
censurada internet chinesa, 
No Weibo, espécie de 

Iwitter chinês, a tenista 
havia dito que Zhang, que 
fez parte do Comitê Perma- 
nente do Polithuro, órgão 
que representa à cúpula do 
Partido Comunista, à coa 
giu a fazer sexo e, depois, 
eles tiveram uma relação 
consensual intermitente. 

Foto de Peng Shuai 
publicada pela mídia 
oficial chinesa aeprodação 



AB 

mundo 

DOMINGO 21 DE NOVEMBRO DE 2021 

h 

RÃ 

Ê 
E | 

Mi 
E 
E 
8 
E 
Ê 
É 

va, 

/ , 
É 
[e] 
E) 
Ta 

[a 
ht 

k 
Y pa 
Al y 
|] 
ma 
ad E 

' 

Es 

NR A, 
Ad E OR ÇA, 

Pa Si Th 

Na Expo 2020, ditaduras e países em 
conflito constroem realidade paralela 
Belarus, Libano, Somália e Etiópia estão entre os que exibem cenário desconectado do cotidiano 

Fábio Zanini 

puma Ná Belarus, o consu- 
mo e a produção de choco- 
lates não para de crescer No 
Libano, há oportunidades de 
trabalho para os jovens, À So- 
mália é um campo aberto pa- 
ra investimentos na pesca, 
aproveitando sua imensa cos- 
ta. Mianmar é uma sociedade 
diversa, em que minorias con- 
vivem de forma harmoniosa, 
É desta forma que diver: 

sos países que costumam fre- 
quentar o noticiário de forma 
negativa se apresentam na Ex- 
poscae, exposição internaci- 
onal aberta em outubro em 
Dubai, nos Emirados Árabes 
Unidos, com término previsto 
para março do ano que vem. 
Na semana passada, o even: 

to recebeu a visita de Jair 
Bolsonaro (sem partido), 
Realizadas a cada cinco 

anos, as Expos são grandes 
feiras em que os paises com- 
petem pela atenção do públi- 
co em pavilhões, Irequente- 
mente com uso de tecnolo- 
gia e efeitos visuais, A de 2020 

foiadiada devido à pandemia, 
mas manteve o nome original. 
Embora o tom autolau- 

datório seja esperado, visi- 
tar alguns desses estandes 
“é como entrar em um mun- 

do paralelo, especialmente 
quando o país em questão vi- 
vegima realidade conflagrada. 
Governada com mão ce fer- 

ro pelo ditador Aleksandr Lu- 
kachenhko hã 27 anes, Belarus 
apresentada como uma ter- 
ra em que a estabilidade pro- 
picia grande deservolvimen- 
to cientifico. No centro de 
seu pavilhão, uma impresso- 
ra 4D desenvolvida pela Aca- 
demia de Ciências da Bela- 
rus ocupa lugar de destaque, 
podendo produzir materiais 
que vão de chips a próteses. 

Telões convidam o turista à 
visitar o pais do leste curopeu, 
apresentando paisagens bu- 
cólicas de florestas, "Olá, sou 
um bisão, um dos simbolos da 
Belarus”, diz uma mensagem 
ao lado da imagem do animal, 
logo na entrada do espaço. 
Não há qualquer traço de 

referência ao ambiente tu- 

multuado que vive o pais des- 
de a reeleição do ditador em 
agosto do ano passado, consi: 
derada fraudulenta pela Uni- 
do Europeia. Pelo contrário, 
o estande apregoa que é pos- 
sivel importar equipamen- 
to do bloco europeu sem pa- 
ar imposto, O que possibi- 
itaria o crescimento de in- 
dústrias como a alimenti- 
cia, com especial destaque 
para laticimios e chocolate. 
No Libano, que vive um der- 

retimento da economia consi- 
derado sem precedentes nas 
últimas décadas, telões mos- 
tram belezas naturais, ruinas 
romanas e a famosa culiná- 
ria do local, Letreiros anun- 
ciam atrativos para investido- 
res: um deles diz “empregose 
carreiras outro fala em opor 
tunidades de crescimento” 
O pais árabe vive uma si- 

tuação econômica calamito- 
sa, agravada pela Covid e pela 
explosão mo porto de Beirute 
no ano passado, que levaram 
a protestos de rua e instabili- 
dade política, Em junho deste 
ano, 0 Banco Mundial afirmou 

que à perda de poder da moe- 
dalocal pode levar o pais a vi- 
ver uma das três piores crises 
desde à metade do século 19. 
A maquiagem da realidade 

alcança CONLONOS EXLPEMES 

no pavilhão de Mianmar, on- 
de uma junta militar deu um 
golpe em fevereiro deste ano, 
derrubando o governo civil 
“Mianmar é uma socieda- 

de religiosa diversa, em que 
as crenças são de livre esco- 
ha”, diz um painel lógo na 
entrada. Modesto, o estande 
parece uma loja de suveni- 
res, com fotos nas paredes e 
objetos espalhados pelo chão. 
Numa área dedicada as 

oportunidades de investi- 
mentos, propagandeia-se 
que reformas vêm sendo fei- 
tas desde que 0 governo ci- 
vil e democrático assumiu 
o poder, em 20m, Mas não 
hã palavra sobre o fato de 
que esse mesmo governo 
vi derrubado neste ano. 
Outro país em situação de 

conflito, a Etiópia, mencio- 
na seu “promissor potencial 
econômico” o que era uma 

realidade antes de se inio- 
ar uma guerra civil, hã um 
ano, que já ameaça derrubar 
o governo da nação africana, 
Entidades internacionais 

temem uma catástrofe hu- 
manitária em razão do con- 
ílito, que opõe o governo 
ps e os rebeldes da re- 
gião do Tigré, no norte do 
pais. Segundo o Programa 
Alimentar da ONU, mais de 
5 milhões de pessoas estão 
sob risco iminente de fome. 

Na Expo, o pais prefere exal- 
tar suas belezas e sua rica tra- 
dição cultural, Uma mulher 
serve café, bebida típica lo- 
cal, para os visitantes. Ima- 
gens da igreja ortodmça etio- 
pe e uma réplica do esquele- 
to Lucy encontrado no país e 
um cos mais importantes fós- 
seis humanos já localizados, 
também são apresentados 
Também na África, a Somá- 

la, que há jo anos não tem um 
Estado que funcione, convida 
os visitantes a ganhar dinhei- 
ro apostando no país, “Bem- 
vindo à Somália: destravando 
oportunidades” diz um painel, 
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Uma dessas oportunida- 
des apresentadas está no se- 
tor da pesca, com o poten- 
clal de produção de 200 mil 
toneladas de peixe por 
ano. Seriam investimentos 
de altissimo risco, no en- 
tanto, dado que à costa 
do pais é coalhada de piratas. 
Na América Latina, ditadu- 

ras de esquerda aproveita- 
ram o espaço para fazer pro- 
selitismo de seus regimes. A 
Nicarágua colocou uma ban- 
deira da Frente Sandinista 
de Libertação Nacional, par- 
tido do ditador Damel Orte- 
ga, no meio de uma exibição 
que conta com produtos de 
artesanato típico, Como ima- 
gens de papagaios de madeira, 
Cartázes exaltam Augus- 

to Sandino, herói nacio- 
nus, apresentado como “hu- 
tador da soberania nacio- 
nal contra o intervencionis- 
mo americano”. Já no espa- 
ço destinado à Venezuela, 
exalta-se a figura de Simón 
Bolivar, símbolo do regime 
chavista que comanda o pass. 
Praticamente todos os 193 

paises da ONU montaram 
pavilhões. Alguns, como a 
Palestina, ganharam espa- 
ço mesmo ser serem mem- 
bros reconhecidos pela orga- 
nização, O território ocupa- 
do por Israel exibe orgulho- 
samente os dizeres “Estado 
da Palestina” em grandes le- 
tras na fachada do estande, 
Um dos poucos países que 

abriram mão de vender seu 
peixe foi a Coreia do Norte, 
um dos regimes mais isolados 
do mundo. A lista de exctui- 
dos da Expo por pouco não 
teve também o Afeganistão. 
Mas o pais asiático, cujo go- 

verno fo recentemente der- 
rubado pelo Talibá, se faz pre- 
sente graças à ação de um em- 
presário exilado na Austria. 
“Regimes vão e vêm, mas o pa- 
seopovo continuam”, diz Ra- 
hime Mohammed Omer, é1. 
O pavilhão vinha sendo 

montado pelo antigo pgover- 
no afegão, até que a abição 
folsuspensa a partir de agosto, 
em razão da tomada do poder 
pelo grupo fundamentalista, 
Bono de lojas e de um mu- 

seu em Viena, onde vive des- 
de 1978, OUmer soube do ccor- 
rido e entrou em contato 
com a organização da Expo 
para bancar o pavilhão Te- 
ve o pleito aprovado, e assim 
o estande do pais é privado. 
“Tivemos um mês para 

montar tudo”, diz o comer 
ciante, que ocupou o espa- 
ço com cerca de 300 peças 
de sua coleção pessoal, Há fo- 
tos de paisagens, antigas ar 
mas e pratarias, além de ves- 
timentas típicas das tribos 
pashto, majoritária no país, 
Como esperado, em ne- 

nhum lugar há referência ao 
Talibá, “E importante o Afe- 
ganistão participar da Expo, 
Eu não podia aceitar que não 
estivéssemos aqui, diz QOmer. 

Projeto quer lei para vetar discriminação racial a cabelos nos EUA 
CONSCIÊNCIA NEGRA 

Patricia Pamplona 

são PAyLO A animação “Ha- 
ir Love” emocionou o públi- 
cocoma história de uma me- 
nina que tenta arrumar seu 

black power para uma ocasi- 
ão especial, Em póuco mais 
de seis minutos, o curta pa- 
nhador do Oscar de 2020 mos- 
tra à valorização do cabelo 
natural de pessuas negras. 
Umapreço que nem sempre 

sevê na vida real —uma esco- 
la de ensino fundamental na 
Geórgia, nos EUA, por exem- 
plo, urou emacigcarta- 
zes de penteados que não seri- 
amapropriados, entre os quais 
trançase blacks. Para comba- 
ter esse tipo de preconceito, o 
movimento Crown Coalition 
defende uma lei que proíbe a 
discriminação raciala cabelos 
naturais em espaços de traba- 
lhoe escolas públicas no pais. 

Avoalizão começou em 2018, 
quando a multinacional de 
cosméticos Dove se uniu 20 
Joy Collective, negócio soci- 
al de marketing fundado por 

Kelly Lawson, para elaborar 
uma abordagem que visasse 
encerrar essa discriminação. 
A agência de Lawson reu- 

niu um grupo de mulheres 
negras (ela, Esi Bracey, vice- 
presidente executiva da Do- 
ve, Adjoa Asamoah, fundado- 
ra da ABA Consulting, e Orle- 
na Blanchard, diretora da Joy 
Collective) eoutros especials- 
Las, que escreveram o queaca- 
bouse tornando o Crown Act. 
Onomeda proposta, “coroa”, 

em português, é também um 
acrônimo para Create a Res- 
ecttul and Open Workplace 
or Natural Hair (crie um am- 
biente de trabalho de respeito 
e aberto paraocabelo natural). 

“Por perações, pessoas ne- 
gras nos EUA foram sujeitas a 
preconceito e discriminação 
relacionadas ao seu cabelo”, 
explica Lawson por email à 
Folha. “Adultos tiveram opor 
tunidades de emprego neça- 
das, e crianças negras sofre- 
ram bullying, foram ridicula- 
rizadas e alvo de represálias 
A coalizão conta hoje com 

mais de &5 organizações 
comunitárias e empresas. 

A primeira legislação do ti- 
po foi aprovada em julho de 
2019, na Califórnia. O objetivo 
principal é proibir que empre- 
gadores e escolas imponham 
políticas alegadamente neu- 
tras na questão racial, mas 
que impactam desproporci- 
onalmente pessoas negras. 
A medida foi apresentada 
ela senadora estadual Hol- 
y Mitchell, hoje supervisora 
do condado de Los Angeles. “É 
uma questão fundamental de 
dignidade”, disse ela quando à 
norma foi aprovada, segundo 
ojomnalThe New York Times. 
“Hãalgo profundamente ofen- 
sivo quando é dito que seu ca- 
belo, em seu estado natural, 
não é acertável no trabalho.” 
Cada vez mais mulheres têm 

aderido à transição capilar, 
tanto brancas quanto negras, 
mas estas acabam sendo dis- 
criminadas. Segundo a pesqui- 
sa Iowe Crown, de 2c1, nos 
EUA as negras têm, vez mais 
risco deserem dispensadas do 
trabalho em razão do cabelo. 
O estudo também apon- 

tou que o cabelo natural de- 
las tem maior probabilida- 

de de ser visto como anti- 
profissional. À pesquisa 
ouviu 2.000 mulheres ame: 
ricanas, das quais mil eram 
brancas é mil eram negras, 
com idades de 25 à 64 anos, 
Desde à legislação da Ca- 

bifórmia, outros 13 estados € 
mais 34 municipios já aprova 
ramo Crown Act ou leis simila- 
res, Em Nova ersev, o projeto 
que atualizou a lei contra dis- 
criminação foisancionado um 
ano após um jovem no ensino 
médio ser obrigado a cortar 
seus dreadlocks ou desistir de 
um torneio escolar de luta. 
No estado, uma primeira vi- 

olação pode acarretar em mul- 
ta de até USS 10 mil (ES 55,5 
mil, na cotação mais recente), 
e três reincidências em sete 
anos signi penalização de 
até USS so mil (R$ 276,8 mil). 
As cotundadoras da coali- 

zão entendem que a simples 
existência da legislação não 
vaimudar a discriminação das 
pessoas, mas “Ja lei| significa 
que você fomece um recurso 
legal [contra o preconceito|”, 
argumentou Oriena Blanchard 
à revista americana Ebony. 

E] 

Há ainda uma 
necessidade de 

educar o público 
sobre o impacto 
socioeconômico 

de discriminação 
racial relacionada 

ao cabelo, para que 
mais pessoas apoiem 
a necessidade de 

uma lei para acabar 
com essa forma de 
racismo sistêmico 

Kelly Lawson 
cofundadora da Crown Coalitior 

Mas enquanto o movimen- 
to avança em cinco estados 
que analisam a implementa- 
ção do Crown Act, outros 24 
já a rejeitaram, Para Lawson, 
rt da resistência está atre- 
ada ao fato de muitas pessoas 
não acreditarem que o cabe- 
ho pode ser uma questão que 
precise de uma proteção legal, 
“Há ainda uma grande ne- 

cessidade de educar o públi- 
co geral sobre o impacto soci- 
seconômico de discriminação 
racial relacionada ao cabelo, 
para que mais pessoas apoiem 
anecessidade de uma lepisla- 
ção para acabar com essa for- 
ma de racismo sistêmico”, diz. 
Em âmbito federal, a lei foi 

aprovada em setembro de 
2020 na Câmara e encaminha- 
daao Senado, Como desde en- 
tão houve uma mudança de le- 
gislatura, o projeto foi reintro- 
duzido em março deste ano. 
“Minha esperança é que se 

torne uma lei federal”, disse 
Mitchell à Ebony. “A estrate- 
gia por estado ajuda o Con- 
gresso a entender que ele pre- 
cisa acompanhar o programa 
— qu ser deixado para trás” 
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mercado 

Pesquisa aponta vagas que mais ganharam ou perderam força no país, entre 2012-1019 

Ocupações em ascensão 

Média ao amo, um murmero absoluta 

Cutrós vendedores 

297.463 
Comerciar tes e vendedores de lojas 

118267 ES 

Agneultores e trab qual ficados 
em atividades da agncultura 

81.644 HS 
vendedores de rua e postos de mercado 

80.163 HS 

Cabeleireiros, especialistas em beleza e afins 

78.545 [NS 

Cordutores Co duto oweis, cam |rhoretes 

e motositleLas 

17.464 ES 
Trababalhavor qualificado é operários Ce 

confécção de roupas, calçados é du tros 

63.201 

Profissional de nivel médio de enfermagem e partos 

62.529 ES 

Cagnkeiros 

58.635 times: 

Profesional em creio 

56.552 HR 

em armadilha de baixa produtividade 

Média no nro, Em 4 

Outros gerentes de serviços 

23,0 
Ciu tros verdedores 

16,1 

Instalador é reparadores de equipamer Los eletrós cos 
e de telecomunicações 

13,1 Es 
Marnheiros e afrs 

11,5 EEE 
vendedores de rea e púsios de mercado 

11 
Dirngentis de servços de Tie comunicações 

1% HER 

Especialistas em base de dados e em redes 
de com pula dores 

1 EEE 

Outros trábalhad órês de serviços pessonis 

12 Ta 
Trabalhador qualificado e operários de cor fecção 
de roupas é calçados 

53 HS 

Profissoral oe nivel mécio ce enfermagem e partos 

43 SS 

“Eseluiodo serviços de alimentação Fonse PM these, à paris de montados da Prad Combine a/IBG E 

Ranking de vagas mostra Brasil preso 

Ocupações em dec jinio 

DOMINGO, M DE NOVEMBRO DE 2001 

Mddin no amo, em número abioluto 

Diretores pérais E PEPEntes perais À " 

mm 33445 

Moldadores sóldadores, chapistas, calderermos e aÉns 

mm 43.014 

Serretános administrativos e especalizados 

E 43514 

vendedores ambulantes” 

o 52.560 

Trab, domézt cos e de limpeza de rterior de edificos 

Ee 

Técnicos Em cênicas fiucas e dá engenharia 

q 

Trab, elementares da mirdração é da construção 

«PO.743 

74,544 

04.992 

Trab, da comsitrução-civil em óbras estruturais 

ETEES=E= 500 242 
Operadores de máquinas para fabricar produtos 

têxteis couro & pele 

E 245.224 
Trabalhadores elementares da agropecuária, 

da pesca e Aorestais 

“300.489 

Pais oferta ocupações como vendedor, enquanto as de transição tecnológica têm pouco espaço 

Leonardo Vieveli 

RIO DE JANEIRO O mercado de 
trabalho no Brasil estã preso 
emumaarmadilhadebabespro- 
dutividade. Atividades que de- 
mandammenos estudo e ofere- 
cem baixossalários ampliames- 
paçono total de vagas criadas, 

Já profissões que pôúemo pais 
emumanova fronteira tecno- 
lógica, com muis qualificação 
erencla até crescem, mas aln- 
da são pouco representativas, 

As tendências foram idertifi- 
cadasemestudo de pesquisado- 
resvinculados ao FGV Ibre (Ins- 
tituto Brasileiro de Economia 
da Fundação Getulio Vargas) 
com base no periodo de 2013 
a 2019, para eliminar eventu- 
ais impactos de caráter transi- 
tório causados pela pandemia. 
Entre as vagas que mais 

cresceram, em número de 
ocupados, estão vendedores 
de produtos diversos, em pon- 
tos comerciais Ou nas ruas. 
Empregos em áreas relaci- 

onadas à transição tecnológi 
ca, como analistas de dados e 
serviços de TI (tecnologia da 
informação), também avança- 
ram, mas sem alcançar tanto 
espaço na comparação como 
total de profissionais no país, 
O estudo é de Janaina Feijó, 

Laisa Rachter de Sousa Dias, 
Fernando de Holanda Barbosa 
Filho e Fernando Veloso, com 
base em microdados da Prad 
Continua, a pesquisa sobre 
mercado de trabalho do IBGE. 

“Entre as ocupações que re- 
pistram os maiores aumentos 
estão aquelas relacionadas 
com a prestação de serviços 
relativamente mal remune: 
rados, [tendência] compati- 
vel com a baixa produtivida- 
de do país nos últimos anos”, 
destaca o levantamento. 
Segundo Veloso, o cresci- 

mento da população ocupa- 
da em serviços com menos 
exipências de qualificação e 
remuneração menor reflete, 
em parte, à recente dinâmi- 
ca macroeconômica do pais. 
De 3014 a 2016, 0 Brasil em- 

barcou em um periodo de di- 
Aculdades e amargou uma re- 
cessão, cujos prejuízos não fo- 
ram totalmente recuperados. 
Nesse quadro, a busca por va- 
pas em serviços cóm menos 
exigências e no setor infor 
E por exemplo, foi alterna- 
tiva para entrada ou reingres- 
sono mercado de trabalho. 

"A tendência de crescimen- 
to do emprego em serviços é 
um fenômeno global. Não é a 
novidade em si. À questão do 
Brasil é que, entre os serviços 
que mais crescem, estão aque- 
les predominantemente infor 
mais e com menos exigência 
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de escolaridade”, diz Veloso, 
Ele menciona que, de 2012 

a 2019, 0 pais até teve avanços 
na área de educação —o que 
costuma ter reflexos na em- 
pregabilidade—, mas insufici- 
entes para uma melhora for 
te nas condições de emprego. 
Conforme o levantamento, 

mais de 44,7 milhões de traba- 
lhadores não possuiam ensi- 
pomeédio completo no início 
de 2012. O múmero caiu para 
47 milhões no final de 2079. 
Em termos absolutos, a ca- 

tegoria “outros vendedores” 
teve o maior acréscimo de 
ocupados, em média, no pe- 
riodo: 297.863 ao ano, O gru- 

po engloba profissionais di- 

O ambulante do Ria de Janeiro Linaldo Rocha, 67, que diz ser dificil conse guir emprego por caus 

versos, como vendedores a 
domicílio e por telefone, fren- 
tistas e balconistas de servi- 
cos de alimentação. 
Em seguida aparecem os 

comerciantes e vendedores 
de lojas (118.267/ano). 
Vendedores de ruas e pos- 

tos de mercado (80,167) —in- 
cluindo ambulantes que tra- 
balham com comida, cabe- 
leireiros (78,548), condutores 
de automóveis, camionetes € 
motocicletas (77.464) € cozi- 
nheiros (58.635) estão entre as 
dez ocupações em ascensão. 

“A inserção no merçado de 
trabalho ficou mais dificil mos 
últimos anos. Talvez, essas 
ocupações representem uma 

forma mais fácil de colocação 
no mercado”, analisa Veloso. 
“Trabalhadores com um ni- 

vel mais baixo de escolarida- 
de não têm tantas opções de 
atividades. Eles precisam en- 
contrar algum tipo de renda”, 
sublinha Janaina Feijó. 
A escassez de vagas levou 

Victor Lima, 34. a vender sor 
vetes e picolés no Rio de Ja- 
neiro, “Está muito dificil con- 
seguir um trabalho fixo, aim- 
da mais para quem é pobre e 
não teve oportunidade de es 
tuclar, diz, Sem concluir o em: 
sino fundamental, seu desejo 
É encontrar um emprego na 
área de serviços gerais, mas 
não descartaria migrar para 

Ricardo 
Freitas de 
Araujo, 24, 
estudante de 
direito que 
pretende 
sepuir na 
area de 
tecnologia da 
informação 
em vez da 
jurídica 
Erano Sans 
Folragress 

E) da idade tive dói diga 

ourros sepores. “A gente tem 
de agarrar à que aparece: 
O trabalho na rua também 

sustenta Linaldo Rocha, 67. 
Ele vende biscoitos, cale e 
agua na zona sul do Rio há cer 
cadeseteanos. Antes, foi por 
teiro, relojoeiro e borracheiro, 
Aidade, diz, virou um desa- 

fiona busca por emprego. “le- 
so dificulta, À gente vai até as 
brmas, mas sempre acabam 
perguntando sobre a idade” 
O estudo da FGV Ibre ainda 

analisa o comportamento ce 
vagas de trabalho intensivas 
em tecnologia, ocupações que 
vémganhando peso, mas ainda 
não são tão representativas. 
Ademanda por instaladores 

de equipamentos eletrônicos 
e de telecomunicações, por 
exemplo, foi a terceira ocu- 
pação que mais cresceu en- 
tre2012€ 2079 (13,1% 40 ano). 

Outras atividades relaciona- 
das à tecnologia da informação 
e comunicação, como dirigen- 
tes de serviços de Tleespecia- 
listas em dados, também são 
ocupações emergentes, com 
avanço da população ocupa- 
da em torno de 12% ao ano. 
“Hã um crescimento nes- 

sas vagas, mas ainda não são 
tão representativas no total. 
TI envolve uma qualificação 
maior, é vista como uma área 
de profissões com futuro” ava- 
lia o pesquisador Fernando de 
Holanda Barbosa Filho. 
O estudante de direito Ricar- 

AS 
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Membros superores dos poderes 

Exetulvõe Legislativo 

ma 5,7 
Trabalhadores elementares 

da agropecuária, da pesca e [lorestas 

mem 6 
Vendedores armbular tes” 

«4 E 

Térmicos em cóntróle de processos 

E 10,4 
Operadores de máguiras para Fabricar 

prod têxteis couros pele 

“11,6 

Dperadóres de máquinas de pacritório 
GR 32,6 

tecricos e profiss oras de nivel médio em 

Ciências biológicas e afiri 

E 22,6 
Dirigentes de prod agropecuária, 

vlvicoltora aquicultera é pesca 

GE 1,7 
Diretores péra's E perénios gerais 

E 14,5 

Frodutores e trab. qual ficados de exploração 

ER! O pe Ladra TIS td 

45,1 

do Freitas de Araujo, 24, deci- 
diu migrar para a tecnologia 
da informação, setor no qual 
trabalha há sete meses por in- 
dicação de um colega, 
Araujo vem fazendo cursos 

para trabalhar com segurança 
da informação. Agora, já está 
em processo de mudança para 
uma vaga que considera mais 
técnica, de analista de nepóci- 
os, na mesma empresa. 
A meta, diz, É continuar es- 

tudando e dar novos passos 
no setor. Ele planeja conclu- 
Ir o curso de direito, mas não 
quer trabalhar na área. 
“Pretendo me aperfeiço- 

ar em segurança da informa- 
ção, Vejo muitas possibilida- 
des, mais do que no direito. Os 
dados são a moeda do futuro” 

O levantamento do FGV Ibre 
também aponta os tipos de 
ocupação que mais recuaram 
em média, entre 2012 02019, 

Os pesquisadores chamam 
a atenção para a redução de 
postos de trabalhadores clas- 
sificados como elementares, 
Na lista estão trabalhado- 

res elementares da agropécu- 
ária, da pesca e florestais (fe- 
chamento de 20.489 vagas), 
trabalhadores elementares da 
mineração e da construção 
(-94.992) e trabalhadores do- 
mésticos e de limpeza de in- 
terior de edifícios (-70.743). 
Na avaliação de Janaina, pe- 

lo menos dois fatores ajudam 
a explicar em parte, o declinio 
das atividades. Ela relata que 
amodernização vem reduzin- 
do funções associadas a tare- 
tas repet | Eros é E pe PACICnas, 

Além disso, avanços incipi- 
entes na área de educação, en- 
trezma e 209, podem ter leva- 
do uma parte desses profissi- 
anais a migrar para outras ati- 
vidades com rendimentos um 
pouco mais atraentes, especi- 
almente dentro de serviços. 
Segundo economistas, a cri- 

se gerada pela pandemia au- 
menta os desafios para à re- 
cuperação domercado de tra- 
balho no Brasil 

“É preciso um esforço para 
queo pais aumente a qualida- 
de educacional, e que ela seja 
voltada para omercado de tra- 
balho a longo prazo”, diz Ser 
pio Firpo, professor de Eco- 
nomia do Insper, 
Firpo acrescenta que, para 

avançar na geração de empre- 
pos, o Brasil também precisa 
colocar em prática uma agen- 
da que estimule à competição 
entre às empresas, 
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Presença de negros 
em liderança de empresas 
não melhorou no Brasil 
CONSCIÊNCIA NEGRA 
são pauLo O tema da diver 
sidade racial ganhou visibili- 
dade no mundo corporativo, 
mas as estatísticas ainda não 
refletem o avanço, segundo 
Liliane Rocha, fundadora da 
consultoria Gestão Kairús, es- 
pecialista no assunto, 

Ela critica o que chama de 
“diversitywashing” uma ana- 
logia com o “greemwashing” 
praticado por algumas em- 
presas que tentam se mostrar 
diversas ou sustentáveis para 
os consumidores, e diz que o 
desempenho precisa ser me- 
dido pela participação que, de 
fato, os nepros estão ocupan- 
do dentro das companhias. 

& 

O que avançou em diversidade 
racial nas empresas no Brasil 
depois dos assassinatos dejo- 
do Alberto, no Carrefour, e Ge- 
orge Floyd? Quando se fala 
sobre o quanto achamos que 
avançou, acho que entram 
olhares subjetivos. Depende 
de onde foca, de qual pers- 
pectiva empresarial, Eu ten- 
to tirar essa margem da sub- 
jetividade vendo os miúmeros, 
O censo de 20216 do Ethos 

mostra que nas es em- 
presas havia 35% de negros no 
ai funcionale 4,7% nali- 
erança. E também cerca de 

45% de mulheres no quadro 
e 14% na liderança, E à inter 
seccionalidade de mulheres 
negras tinha o,q% na lideran- 
ça, Comparando com o estu- 
do antertor, de 2010, 0 quadro 
Aim ini na 

rança houve as, pe- 
quenas, na casa decimal, mas 
houve. Isso chama a atenção, 
Por que caiu? E por que pou- 
cas empresas responderam a 
questão dos cargos no censo 
do Ethos de 20167 

Mais recentemente, no cen- 
so que a Gestão Kairós tem 
aplicado com 26 mil respon- 
dentes, quando se olha o per 
centual de negros no quadro 
funcional, são 43%. O de mu- 
lheres, 42%. O de mulheres 
negras, 8,9%. São números de 
2219 a 20mem grandes empre: 
sas, OU Seja, não aumentou, 

E quando olhamos recortes 
de liderança, varia um pouco 
no olhar respondentes, 
Sempre pedimos para fazer 
o recorte de gerente para ci- 
ma, mas alguns fazem recorte 
à partir de consultor; coorde- 
nador acima. Quando se olha 
de gerente acima, também 
não melhorou em relação ao 
estudo do Ethos de 2016. 
Podemos dizer que melho- 

rou a diversidade racial? Ai 
eu entro com a minha opi- 
nião, não. Mas onde temos a 
percepção de que melhorou? 
Quando se fala em comuni- 
cação, palestras, seminári- 
os, eventos, comerciais. Todo 
mundo entendeu a importân: 
cla de ter discurso inchusivo, 

Por quê? Primeiro, porque 
asempresas entenderam que 
esses públicos diversos são 
consumidores As empresas 
querem estar associadas a es- 
se poder de compra e essa in- 
Iuência desses grupos sociais, 
Eojeito mais fácil de fazer is- 
so talvez seja com comunica- 
cão, criando produtos. O mais 
chficil é trazer essas pessoas, 
conviver, dar espaço, 
Eu sempre pergunto: que 

preparo psicológico precisa 
para ter para receber uma 
mulher negra na mesa como 
mesmo cargo que você, dire- 
tor, vice, presidente? Olhan- 
do paravocê e discordando de 
algo que você diz? É alguém 
que nunca esteve nessa me- 
sa, que sempre foi visto nu- 
ma posição de responder so- 
cialmente, que sempre foi o 
funcionário, o porteiro, a fa- 

ximeira, Pelo o que eu tenho 
visto, é dificil. 

Na prática, o assunto está co- 
locado, mas ainda é insufici- 
ente? Parece clichê; conse- 
guimos falar, mas não com 
seguimos agir, Porque a sua 
ação val fazer com que aque- 
le diferente esteja junto com 
você, tomando a decisão com 
você, Aquela pessoa transgê- 
nero, travesti, cadeirante, pes- 
soa negra. É lidar com quem 
é diferente e, historicamen- 
te, pressuposto que não es- 
taria na mesa. 

É comum ouvir de grandes 
empresas percentuais altos 
de pessoas negras no que se 
chama de cargo de liderança, 
mas são cargos baixos, Por 
quê? Sempre faço esse recor 
te e pergunto para à empresa: 
oque você considera lideran- 
qa? Alguns dizem que super 
visor é lider de equipe, mas é 
preciso observar certos pon- 
tos. Nos parâmetros internaci- 
onais e nacionais dos guias de 
sustentabilidade, são gerentes 
acima. E a partir de qual car 
po as pessoas realmente têm 
um status de lider quando se 
fala em salário, hierarquia e 
decisões estratégicas? 
Quando vamos para o recor 

te de gerente acimá é que não 
chegamosa 10% de diversida- 
de, Toda vez que e n fala 
que tem 40%, 50% de mulhe- 
res, negros, na liderança, já sa- 
bemos que a pessos está dan- 
do recorte de coordenador é 
supervisor acima. 

Temos visto muitas empresas 
se posicionado como antirra- 
cistas, mas outras estão com 
o tema fora do radar. Elas po- 
dem ser consideradas racis- 
tas? Eu olharia os dados da 
empresa. Podeser que elanão 
esteja falando nada sobre is- 
so mas tenha dadosmelhores 
do que as que estão falando. 
Desde 2016, eu trabalho mui- 
to cóm a questão do diversi- 
tywashing, da lavagem da di- 
versidade. A empresa que co- 
munica diversidade e que é an- 
tirracista, mas da porta para 
dentro não está fazendo nada, 
é pior do que aquela que não 
faz nem divulga nada, Quem 
está divulgando, mas não faz, 
está sendo antiético, faltando 
com à verdade nas informa- 
ções, porque ela pode estar 
apenas atraindo a confiança 
e o dinheiro do consumidor 
que valoriza isso, 
Nem sempre, não se posi- 

cionar é ruim. Mais racista é 
quem coloca um monte dene- 
grosno comercial, mas na em- 
presa não tem um diretor um 
perente negro. Ecsn que 
estão lá estão p: o racis- 
mo, tendo de alisar o cabelo, 
sem poder usar suas expres- 
sÕes E suas roupas, 

Liliane Rocha 
Furdadora é CEO da 
Gestão Kairos Consultoria 
de Sustentabilidade e 
Diversidace, é tambem 
conselheira consultiva de 
diversidade em empresas 
como AmBev e Novelis do 
Brasile ro CEOs Legacy, 
da Fundação Dom Cabral, 
alem de docente na pós de 
sustertabilidade e diversidade 
na FIA /USP e no Senac 
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Agro esbarra em acesso 
a tecnologia para reduzir 
emissões e cumprir acordo 
Compromisso assinado na COP26 estipula corte de 30% das 
emissões de metano e pressiona pecuária por novas praticas 

Douglas Lavras 

shorauio Oacordo dometano, 
assinado pelo Brasil e outros 
122 paises na COPa6, em Glus- 
go estipulouo compramisso 

cortar em qo% as emissões 
dogãs poluente até 2030 e ele- 
vouos desafios para a agrope- 
cuária, em busca de uma pro- 
dução mais sustentável. 
Depois do desmatamento, 

a pecuária é a atividade res- 
ponsável pela maior quanti- 
dade de emissões de dióxido 
de carbono etambémea prin- 
cipal emissora de metano na 
atmosfera —ambos são gases 
que contribuem para o aque- 
cimento global. 
O Brasil é o quinto maior 

emissor de metano, segun- 
do dados de 2018, sendo que 
a maior parte das emissões do 
agronegócio vem da chamada 
lermentação entérica. O pás 
é produzido no aparelho di- 
gestivo do gado e em proces- 
sos naturais. Outro percento- 
alvem de residuos de aterros 
e da produção de óleo e gás. 

O acordo inclui metade dos 
q2 principais emissores de 
metano. Das grandes econo- 
mias, China, Rússia e Índia 
não firmaram o compromisso. 

“Eumdesafio,maso Brasilnão 
pode ficar de fora. É dificil de 
cumpri,masa gente esperaque 
um grande estorço seja feito, 
ara beneficio das exportações 
rasileiras”, diz José Augusto 

de Castro, presidente-execu- 
tivo da AER (Associação de 
Comércio Exterior do Brasil). 

Ele ressalta que a agropecui- 
ria pode, em um primeiro mo- 
mento, perder parte da com- 
petitividade, mas é preciso que 
governo e setor privado refor- 
cem parcerias. “Por mais que 
astransformações possam in 
comodar parte do setor, o país 
não pode dar as costas para à 
mundo na questão ambiental” 
“Dacordo foi um avanço, € 

EC misso feito Bra- 
sacabou indo além do imagi- 
nado. É preciso agora mostrar 
para o mercado que somos ca 
pazes de fazer isso, não pode 
carsó no discurso” diz o pro 

fessor da FGV (Fundação Ge- 
tulo Vargas) Eduardo Assad, 
especialista em agronegócio, 

“ÃO mesmo tempo, o pa- 
is poderia ter tido uma posi- 
E muito mais firme na con- 
erência, com o compromis- 

so de fazermos uma agricul- 
tura equilibrada, mas perde- 
mos esse lugar no mundo nos 
últimos dois anos. Chegamos 
até a COPaá de joelhos" 
Entre as iniciativas para redu- 

ziremissões, oguverno tem des 
tacado o Phino ABC +, que tem 
o objetivo de controlar a emis- 
são de gases (entre eles o me 
tano). A meta é evitar o lança- 

mento de 13 bilhão de tonela- 
das equivalentes, por parte do 
setor agropecuário, até 2070. 
A primeira fase do plano pre- 

via iniciativas como plantio di- 
reto e recuperação de pasta- 
Jens, e a segunda inclui tecno- 
sao Ce sistemas irmigados. 
Oincentivo para a adoção des- 
sas práticas se dá por meio de 
crédito público, com o Plano 
Safra. Hoje, porém, os recur- 
sos que fnanciama produção 
de baixo carbono equivalem a 
Rs bilhões, ou 2% do total do 
programa de 2521 € 2042. 

Para analistas ouvidos pela 
Folha, o volume de recursos 
necessários para cumprir as 
metas precisará ser aumenta- 
do. Os aportes privados tam: 
bém devem ajudar ainda mais 
asuprir ogumento da deman- 
da por investimentos, 

Luiza Bruscato, coordena- 
dora do GTPS (Grupo de Tra- 
balho da Pecuária Sustentá- 
vel), considera que é preciso, 
primeiro, estimar as emissões 
de metano pelo setor pecuá- 
rio de forma eficiente. 
“Temos várias realidades 

dentro do Brasil, cada uma 
com suas particularidades, 
mas o primeiro desafio é es- 
timar as emissões. Feito isso, 
o Plano ABC+ é muito robus- 
to. Se a gente conseguir imple- 
mentá-lo por completo, recu- 
perando pastagens degrada- 
das sem desmatar mais, já és 
taremos lá na frente” 
Ela diz ser preciso melhorar 

acomunicação do agronegó- 
cio. “O Brasil precisa fazer uma 
conta melhor do balanço das 
emissões, timbém pensando 
no caso do carbono. Nosso re- 
sultado pode ser muito me- 
lhor do que o de paises que 
sô fazem confinamento e não 
têmreservas de preservação” 
Durante a COP a CNA (Con- 
federação da Agricultura e Pe- 
cuária do Brasil) defendeu 
que o produtor brasileiro tem 
compromisso com a susten- 
tabilidade ambiental. 
Muni Lourenço, vice-presi- 

dente da entidade, afirmou 
ue o pais ocupa posição de 

destaque no mundo devido 
à produção de carne bovina 
com uso de tecnologias de bai- 
xa emissão de carbono, 
“Somos um dos maivres 

produtores de came bovina 
do mundo e temos potencial 
para ampliar essa produção 
com sustentabilidade ambi- 
ental, incorporando técnicas 
sustentáveis à cadeia produ- 
tiva” afirmouna conferência. 

Ele também disse que as tec- 
nologias de baixa emissão de 
carbono têm permitido a re- 
dução da área de pastagens e 
aumentado o número de ani- 
mais por hectare. 
Do ponto de vista das técni- 

Es É 
O jeito de 
fazer uma 
pecuária com 
menor emis- 

são, tanto 
demetano 

quanto de 

existe. Mas só 
ter à tecnalo- 
gia não basta. 
É preciso que 
os agriculto- 
res tenham 
AVESSO ÀS 
práticas 

Paulo Camuri 
economista 

sénior do 
WRI Brasil 

O Brasil 
precisa fazer 
uma conta 
melhor do 
balanço das 
emissões. 
Nosso resuil- 
tado pode ser 
muito me- 
lhor do que 
ode países 
que só fazem 
confinamer - 
toe não têm 
reservas de 
preservação 

Lulza Bruscato 
cdordenadora 
do Grupo de 
Trabalha da 

Pecuária 

Sustentável 

cas, à Embrapa (Empresa Bra- 
sileira de Pesquisa Agropecua- 
ria) destaca que jáverm desen 
volvendo estratégias para a re- 
dução do metano, como o me- 
Ihoramento encara 
por meio do desenvolvimento 
de pastos mais facilmente di- 
geriveis pelos animais. 
Uma segunda estratégia se 

dá pelo melhoramento penê- 
tico dos próprios animais, pa- 
ra que eles possam ser abati- 
dos antecipadamente, o que 
diminui o tempo de geração 
de gases por cabeça, Nos úl- 
timos dez anos, o tempo de 
abate foi reduzido de 48 me- 
ses para q6 meses, Uma das 
premissas do Plano ABC + é a 
intensificação dessa prática. 
Outra medida vem do uso 

de aditivos (via taninos e óle- 
os essenciais) misturados na 
ração animal, Esses estudos 
ainda estão em fase inicial, 
“Aagriculturabrasileira jávem 

coniribuindoçomareduçãonas 
emissões há pelo menos três 
décadas. Ao aderir ao acordo 
das reduções de metano, o Bra- 
sil se dispõe a ajudar, em con- 
junto com os outros paises, 
a chegar ao corte de 30% nas 
emissões. Pi us dar uma 
contribuição de y% a q%nessa 
meta” estima o presidente da 
Embrapa, Celso Luiz Moretti. 
Ele também destuca que é 

impossivel zerar as emissões 
de metano pela pecuária, mas, 
com avanço na integração de 
lavoura e floresta, é possivel 
compensar os efeitos disso, 
Na visão de Paulo Camuri, 

economista sênior do WRI 
Brasil, embora seja dificil di- 
mensionar o volume de re- 
cursos necessários para fa- 
zer a transição acordada na 
COPa6, é factível que o Bra- 
sil consiga reduzir em 30% as 
emussões de metano, 
“O jeito de fazer uma pecu- 

ária com menor emissão, tan- 
to de metano quanto de carbo- 
no, já existe, Mas só ter a tec- 
nologia não basta para garan- 
tir que acordo vá ser cumpri 
do. É preciso que os agriculto- 
res tenham acesso às práticas” 
Em sua avaliação, pelos da- 

dos dos últimos dez anos do 
Plano ABC+, o produtor tem 
se mostrado disposto à ado- 
tar práticas para aumentar a 

sustentabilidade e hã espaço 
para ampliar o financiamento 
ao plano, “O produtor já desco- 
briu que as tecnologias dispo- 
niveis para produzir com bai- 
xa emissão de carbono até re- 
duzem os custos de produção” 
“O próximo passo é garantir 

que as tecnologias disponíveis 
para uzir came com me- 
nor emissão de metano e car 
bono cheguem à mais produ- 
tores, tanto grande quanto pe- 
quenos, com custos acessíveis” 

E hora de cumprir os compromissos assumidos 
pelo país na Conferência do Clima da ONU 
OPINIÃO 

Paulo Hartung e 
josé Carlos da Fonseca Jr. 
Hartung, es-goeermador do Espirdo 
Santo (2003-2010/205-207Ê), É 
economista e presidente-executivo ds 
há; Fonseca Md embaizador é possui 
esserto nos comitês divacóres do The 
Fareses Dislogue (TED) e do Adyisory 
Com mes on Sustainable Forest-based 
adhnstries [ACSP da FAO 

A mensagem foi clara: é preci- 
so apir apóra. Uma verdadei- 
ra marcha rumo à COPa6 re- 
umiu mais de 3º mil pessoas 
de todo o mundo na que terá 
sido a mais importante de to- 

das as Conferências do Clima. 
Os milhares de vozes re- 

forçaram o tom de urgência 
é impulsionaram as negoci- 
ações que deram passos im- 
portantes. O mais emblemã- 
tico foi aaprovação do Artigo 
á do Acordo de Paris, que és- 
tabelece um mercado global 
de créditos de carbono. 
Agora, atarefa é regulamen- 

tar o que foi pactuado. Jão ca- 
minhar do financiamento cli- 
mático à paises em desenvol- 
vimento não se mostrou tão 
firme quanto era esperado. Es- 
te tema merece especial aten- 
ção, uma vez que os vulnerá- 

[..] 

Dsetor 

privado 
nacional está 

preparado 
para fazer 
a sua parte. 
Agora, O que 
resolve é agir 

veis são os mais prejudicados 
comos impactos da emerpên- 
cia climática. 

Fato é que acordo perfeito 
não existe quando estão en- 
volvidos 200 paises em assem- 
bleia. Contudo, houve inegá- 
veis avanços, especialmente 
se comparado à frustração ao 
final da COP de Madri Aque- 
le sentimento, aliado ã atitude 
mais defensiva na questão am- 
hiental que o Brasilvinha ado- 
tando nosúltimos anos, contr 
buiu para impulsionar a mai- 
or mobilização nacional pa- 
rauma Conferência do Clima. 
Continuo ma põg. AD 
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Academia, ONGs, indigenasejo- 
vens, parlamentares elideran- 
ças subnacionais, iniciativa pri- 

vada, entre outros, FEpreSe ra 

ram bem a sociedade civil em 
Glasgow; demonstrando que cs 
brasileiros estão alinhados aos 
anseios globais. Com certeza 
isso influenciou positivamen- 
te o governo e osnepociadores 
presentes na cidade escocesa. 
Hã que reconhecer que os 

primeiros lances do Brasil na 
COP2s, onde chegava comris- 
vo de isolamento diplomáti- 
co, controlaram danos e evi- 
taram que trouxesse na baga- 
gem de retorno uma imagem 
ainda mais arranhada, 
A adesão so Acordo das Flo- 

restas e Uso de Solo e à iniciati- 
vasobre emissões de gás meta- 
no, sómada à revisão da NDC, 
com anúncio de neutralidade 
de carbono até 2050 e fim do 
desmatamento ilegal até 2038, 
sinalizou processo de realinha- 
mento com uma atitude mais 
construtiva em debates sobre 
o meio ambiente. 
O mundo está de olho no 

Brasil, e vamos precisar cum- 
prir os compromissos anun- 
ciados. O mais desafiador e 
gate sem sombra de dú- 
vidas, é o combate ao desma: 
tamento ilegal, 

Essa criminalidade impar 
ta a natureza e as condições 
para sobrevivência humana, 
eng clispomibiliciaçde che 
igua, produção de alimentos, 
sorção de CO, e geração de 

ae Ela, por exemplo. Além 
disso, agrava internacional- 
mente a nossa já machucada 
reputação ambiental 

Este descontrole não gera 
PIB e é uma agenda absolu- 
tamente negativa para o po- 
vo brasileiro. 
Não precisamos reinventar 

aroda. O Brasil, desde a Rio- 
92, mostrou ser possivel su- 
perar o desafio do desmata- 
mento, Isso passou pela cria- 
ção do Ibama e do Ministério 
do Melo Ambiente, assim co- 
mopor treinamento de fiscais 
e investimentos em comando 
e controle, Entre 2004 04012, 
o pais foi exemplo de êxito na 
redação do desmatamento, 

Hoje, temos condições de ir 
além e apostar no desenvol 
vimento sustentável O paga- 
mento porserviços ambientais 
é uma saida: desde pequenos 
agricultores até grandes com- 
panhias são remunerados por 
conservar mata nativa, cuidar 
de nascentes e preservar biodi- 
versidade, por exemplo. 
Manter à floresta amazônica 
empé é rentável. Com mercado 
regulado de créditos de carbo- 
no, estima-se que poderiamos 
ter ganhos de até US$ o bilhões 
por ano, Ao pásso que induz o 
cuidado com recursos naturais, 
ES montantes que poderiam 
var saneamento básico, ser 

viços de saúde e de telecomu- 
nicações, entre quiros, para os 
25 milhões de brasileiros e bra- 
sileiras que vivem na região. 
Apostar na biveconomia é 

outra importante ferramenta 
para estimular negócios ver 
des e escaláveis. 
Ao cumprir seus compro- 

missos na agenda do clima 
e da sustentabilidade, o Bra- 
sil, naturalmente, voltará ao 
protagonismo que já chegou a 
exercer, só que desta vez com 
maior possibilidade de influir 
na definição de novas regras e 
desenhos da própria arquite- 
tura do sistema internacional, 

Isso será determinante não 
apenas para promover nossos 
interesses nacionais nas mais 
diversas dimensões, como 
comércio e desenvolvimen- 
to, mas também para nos de- 
fender deriscos crescentes de 
que, sob o manto da proteção 
ambiental, sejam fortalecidas 
práticas protecionistas. 
E hora de honrar os com- 

promissos firmados durante 
a COPas. As forças vivas da so- 
ciedade conclamam o Comi- 
té Interministerial sobre Mu- 
dança do Clima e Crescimen- 
to Verde a desempenhar seu 
indispensável papelnessa ta- 
refa de viabilizar nossas me- 
tas e compromissos. 
A sociedade civil precisa se 

manter mobilizada. O setor 
privado nacional está prepa- 
rado para fazer a sua parte. 
Agora, o que resolve é apir 

Militares tentam sair de fininho 
Gasto com servidor civil caiu, militar teve aumento e se cala com a ruína geral do governo 

Vinicius Torres Freire 

Jasmalisis, foi secretárco de Pedação da Folha. É mestre Em adimimstração pública pela Univers dade Harcard (EUA) 

Jair Bolsonaro disse que reo- 
justaria o salário de todos os 
servidores federais. Ministros 

e qurermismo em geral disse- 
ram que não há dinheiro. Bol 
sonaro levou invertida até do 
centrão, Claro: se saísse o qu 
mento, não sobraria nada pa 
ra financiar emendas parla- 
mertares Extros, 

Bolsonaro entho quer dar 

aumento pelo menos para 
militares e policiais federais. 
Sempre teve mentalidade de 
vereador dos milicias e sindi- 
calista militar 
O gusto federal com solúri- 

os de servidores civis (na ati- 
va) caiu sob Bolsonaro. Des- 
de o começo de 20295, quando 
este govemo passou d ter for- 
qu mutor sobre o Orçamento, 
essa despesa diminuiu 8% em 
termos regis (descontado a 

inflação; gasto anualizado), 
de fato um espanto. À despe- 
sa com o pessoul militar nú 
ativa aumentou 5,5%, porém. 

A baixa do despesa civil se 
deve à combinação de redu- 
ção de quadros com congela 
mento salarial, Pode até ser 
que o ensugamento tenha q 
ver com algum plana de au- 
mento de eficiência, não me- 
ro arrocho improvisado (es- 
te jornalista não encontrou 
unúlise independente que fa- 
ça balanço do periodo). 
Por que q despesa com O 

pessoal militar da ativa uu- 
mentou? Porque receberam 
aumento especial de Bolso- 
naro, Por que não houve en- 
sugamento por outras vias? 
Cerca de 6,000 militares fu- 
em um extra nó governo, Nú 
deve estar fultando gente nas 

Forças Armadas. 
Bolsondro cumpre partes 

essenciais de seu programa. 
Dú dinheiros e boca rica po: 
ra militares, Faz propaganda 
do ditadura militar e de tor 
turadores. Quer levar esse re- 
vistonismo bárbaro até para 
provas de vestibutar 
Prometeu que ocupariao go 

vemo com os bucaneirosda flo 
resta, sua versão da doutrina 

militar da “soberania nacional” 
sobre u Amuzônio, Missão cur 
prida. O pais regrediu 15 onos 
no controle do desmatamento, 
fora a razia nas instituições de 
preservação ambiental. 

Levou uma década pora o 
puis conter parte do boto- 
abaixo amazônico. Quando 
Lula do Silva (PT) tomou pos 
sé, 2003, tam para o chão 25 
mil km? de floresta por ano. 

Em 2014, eram 5.000 km? din- 
da um horror, mais que o tri- 
plo da área da cidade de São 
Paulo. Nos últimos 12 meses, 
foram-se ag mil km? outro aná 
de recorde bolsonarista. De 
quebra, o quero escondeu 
us números para Bolsonaro 
não causar ainda mais re 
volta na reunião do clima na 
Escóciu, 

Isso é coisa de ditadura, co- 
mo foi coisa de ditadura es- 
conder o mimero diário de 
mortes no epidemia por tem- 
po bastante pord que ndo apa 
recessem no Jornal Nacional, 
da Globo, em 2020, ideia dos 
generais da morte do Planal- 
toe da Saúde. Os meios de co- 
municação se juntaram é pos- 
sarama publicar o estatística, 
como fazem até hoje. 
A educação está sob 0 co 

Ativista em Glasgow pe de que ministro do Meio Ambiente brasileiro pare com mentiras verdes 

Europa vai pressionar 
mais contra desmate, 
afirma eurodeputado 
Para membro de comitê ambiental, dano ao pais 
será irreversível se governo brasileiro não agir logo 

ENTREVISTA 
PÁR HOLMGREN 

Ana Estela de Sousa Pinto 

GLasGow À pressão sobre à 
Brasil de clientes e financi- 
adores preocupados com a 
falta de políticas ambientais 
deve crescer, afirma o euro- 
deputado sueco Pãr Holm- 
gren, que integrou à delega- 
ção do Parlamento Europeu 
na COP2s, em Glaspow. 
Holmpren, que faz parte 

dos comitês de ambiente e 
de agricultura no Parlamen- 
to, foium dos cerca de 15 eu- 
rodeputados que participa- 
ram de reunião com o minis- 
tro brasileiro do Meio Ambi- 
ente, Joaquim Leite, duran 
te a conferência climática. 

Ele diz que a definição pela 
União Europeia de sua taxo- 
nomia verde, que determina 
quais investimentos e proje- 
tos são considerados susten- 
táveis —e portanto serão in- 
centivados—, deve tornar ain- 
da mais frequente a reticência 
de fundos e clientes em rela- 
cão a produtos que tenham 
risco de estar relacionados 
a desmatamento ou outros 

danos ambientais e sociais. 
Sobre oacordo UE-Merco- 

sul, o integrante do bloco dos 
Verdes diz que seu futuro vai 
depender de quanto apoio os 
grupos liberal e social-demo- 
cratá darão ao bloco conser 
vador PPE, o maior do Parla- 
mento, que, segundo ele, pri- 
oriza resultados comerciais. 

al 

Sobre o que foia reunião dos 
europarkamentares com o 
ministro brasileiro? Oprin- 
cipal assunto climático como 
Brasdésempre odesmatamen- 
to. Ouvimos queopaispretende 
acabar comeleaté 2030, oque é 
bom, mas não sabemos como 
seráaté la, Muitos governos fa- 
lam do futuro, mas dão pouca 
atençanaoqueaconteceno pre- 
sente. E os números recêm- 
divulgados de desmatamen- 
to na Amazônia não são bons 
[desmatamento recorde pa- 
ra outubro, segundo o Inpe). 

Ogoverno Bolsonaro anunci- 
ou queanteciparia para 2028 
o fim do desmatamento ile- 
gal. É bom que haja planos 
deacabar como desmate ile- 
gal, mas, se o governo pode 

decidir o que ou não é legal, 
mantém-se um problema sé- 
rio em relação ao clima. 

Avcxposição feita pelo minis- 
tro convenceu os curode, 
tados de que 0 governo Bolso: 
naro tem intenção de prote- 
gera oresta? Náousariao 
verboconvencer, Eimportante 
que Brasil indiaeChinatenham 
metascelonço prazo Todos os 
paises entendem que temos 
umproblemasérice temos gue 
agir. Mas, como meteorologis- 
ta e deputado, sei que entre 
aciênciae a política hã ainda 
umabismo. À distância entre 
medidas de mitigação |pre- 
venção do desmatamento) e 
adaptação [redução de danos] 
me preocupa muito, porque 
sabemos o quão vulnerável é 
a floresta amazônica. 
Na Suécia, de onde venho, 

também há muitas Aorestase 
teme-se um impacto neganvo 
da corrente do Golfo, que in- 
tensifique ofrio. Mas, doponto 
climático, a vulnerabilidade 
da Amazônia é muito maior. 
Umapequena elevação de term 
peratura ou perda de umidade 
pode prejudicartodaafloresta, 
debei-lamaisseca, elevar risco 

Andy Buchanan + 1 nor 2 [AFP 

de incêndios, criando um cir 
culo vicioso que pode se retro- 
alimentar ainda neste século. 

Considera que as políticas bra- 
sileiras não são suficientes pa- 
ra impedir esse risco? Essa é 
uma das principais preocupa 
ções, No Brasil, se não adota 
mos muito rapidamente meçli- 
das de mitigação, infelizmente 
logo teremos que discutir o pais 
em termos de perdas e danos, 
como uma das áreas do mundo 
em queo desastre é irreversível 
enemseadaptarmaisé possivel 
Sertamente, espero queissonão 
ocorra, para o bem dos bra- 
sileiros e do resto do mundo. 

O sr. levantou esse risco de 
perda irreversível na reuni- 
do como ministro? Não. Co- 
mo a delegação do Parlamen- 
to Europeu tem cerca de 15 
membros, meus colegas per 
guntaram sobre outros por 
tos e foquei a questão indi F 
na, Sabemos que no geral, 
no Brasil, alex sho noulho aleca- 
dos pelas políticas que envol- 
vema floresta, Não considerei 
satisfatória a resposta que reve- 
bido ministro. Minha impres- 
são é que o governo brasileiro 
não assume sua responsabili- 
dade por essas comunidades. 

Projetos de lei que tramitam 
no Congresso brasileiro e são 
considerados prejudiciais a 
questões ambientais e de di- 
reitos humanos na Amazônia 
foram assunto de uma carta 
enviada por eurodeputados 
aos legisladores brasileiros. 
Apesar das críticas, o governo 
Bolsonaro manteve seuapoio 
aeles. Isso afeta a relação en- 
treaUEeo Brasil, ao avaliar te- 
mas como cacordo comerci- 
alcomo Mercosul, por exem- 
plo? Sou do bloco dos Verdes 
no Parlamento, que defende 

mercado 

mundo de obscurantistas e fa 
núticos que desmontam à mi 
mistério e sededicam a barrar 
perguntas de vestibular com 
motivos que parecem os dos 
censores da ditadura militor. 
O Ministério Público e o Tribu: 
nulde Contas da União enfim 
vão dar uma olhada nas atro- 
cidades do ministério. 
Quando se fala em polícia no 

governo Bolsonaro, ou se trata 
de incentivo a motim ou de in- 
vestigação sobre interferências 
indevidas. Programa de segu- 
rança pública? É um cadáver 
que Sergio Moro levou const 
go quando foi posto para fora 
do governo, Não nasceu outro. 

Os oficiais-generais que fi- 
coram nos quartéis agoru se 
dizem “devepeionados” com 
Bolsonaro, que não eram bol. 
sonaristas, apesar da esteira 
que leva generais do Alto Co- 
mundo do Exército ao Planal- 
to. Agora são moristas. 

Sim, este é também um go- 
vemo do partido militar, na 
boquinha e no ideologia, só- 
cio do centrão. Os generais fi- 
coram quietos. Tentam sair de 
fininho da casa que ajudaram 
a explodir Levam intactos os 
aumentos de salário 

Pãr Holmgren, 66 
Eurodeputado sueco pelo 
grupo dos Verdes, integra o 
comité de Meio Ambiente (a 
é membro substituto do co- 
mitê de Agricultura. É doutor 
pela Universidade de Upp- 
sala em meteorologia, área 
na qual trabalhou como es- 
pecialista em danos ecológi- 
cos para à grupo Lánsfórsak- 
ringar, de seguros. Foi conse- 
lheiro da Sociedade Sueca pa- 
raa Conservação da Natureza 
e do Instituto Sueco de Mete- 
orologia e Hidrologia 

queocomércioexteriordalEse 
baseleem justiçasocial respeito 
a comunidades indigenas e ao 
ambiente, Mas, paraoblococon- 
servador PPE [Partido do Povo 
Europeu) omsordo Partamen- 
to, O comércio é mais impor 
tante, ainda que não seja justo. 
Somãos 10% dos eurodeputados, 
eeles passam deq0%. Se se uni- 
remaliberais e sociais-demo- 
cratas, obtêm vasta maioria. 

O que ogoverno brasileiro pre- 
cisa fazer para mostrar aos eu- 
ropeus um compromisso acei- 
távelcoma Amazônia? Zerar 
o desmatamento, À floresta 
brasileira é diferente da sue- 
ca, em que a biodiversidade é 
pequena, À Horesta amazônica 
tem umadas maiores hiodiver: 
sidades do mundo, começou 
ase desenvolver há mais de q 
milhões de anos, enquanto as 
matas sueças têm nomiximo 
= oco anos. Sena Suécia temos 
metas de reflorestamento, no 
Brasil a situação é incompará- 
vel. Ogoverno brasileiro preci- 
sa entender o quão preciosoe 
vulnerável é esse ecossistema 
e fazer tudo para protegê-lo. 

O ministro afirmou em Glas- 
Row que a preservação da Ama- 
zônia é cara é requer investi- 
mento. Falta dinheiro ou fal- 
ta vontade política? As duas 
perspectivas não sie exchuden- 
ves, É fato que historicamente 
a Europa e os Estados Unidos 
são responsáveis pela crise eli- 
maticae temos que assumir es- 
saresponsahilidade. Parte dis- 
so passa pelo financiamento. 

Corporações, fundos sobera- 
nos e fundos de investimen- 
to fizeram pressão eaté inter 
romperam transações com o 
Brasil por causa da falta de po- 
líticas ambientais. A pressão 
comerciale financeira é uma 
boa estratégia? Acredito que 
sim. Espero quesim. Faz parte 
do Acordo de Paris que o finan- 
ciamento esteja alinhado com 
as metas de redução de emis- 
sões de gases de efeito estufa. 
Essa pressão deve ficar ainda 
maior agora que a União Eu- 
ropeia está definindo sua taxo- 
nomia verde, que vai determi- 
nar que tipo de financiamen- 
to é sustentável e qualnão é. 
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Povo de Deus 
Livro nos pega pela mão e nos desvenda mundo desconhecido dos evangélicos 

Samuel Pessõa 

Pesquisador do Irabtuto Brasile de Economia (FGV) E da Jul us Baer Family Dice GEFO) E doutor Em economia pela L&P 

Saiu um dos mais importan- 
tes livros recentes de ciência 
social brasileira: “O Povo de 
Deus, escrito pelo antropólo- 
go Juliano Spyer e editado pe 
lu Geração em 2020. 

Juliono viveu ande meto em 

um bairro popular muito afas 
tado do centro de Salvador Em 

sua pesquisa de campo para 
a sua tese de doutorado de 
fendida no University Colle- 

ge London (UCL) sobre midi 
us sociuts (Midias sociais no 

Brasil emergente” publicado 
em 2018), Juliano constatou à 

importância das igrejas evan- 

[bom Samuel Pessõa | SEG. Marcia Dessen, Ronaldo Lemos | TER Michadi França 

gélicas na socialização da co- 
munidode. 
No livro sobre os evangéli- 

cos, Juliano apresento um su- 
muúrio, em linguagem fluente 

e sem grundes tecnicidades, 
do conhecimento sistemático 
t LHE CIR antropo lo Us Eos S0Ci 

úlogos adquiriram nas últimas 
décadas sobre os evangélicos 
Em uma sociedade pobre que 

passou por um agudo proces- 
so de transição demográfica 
e urbanização, sem que fos- 
se acompunhado dos investi- 
mentos em educação, produ- 
2lu-se uma parte grande da po- 

pulação que não tem acesso à 
serviços públicos nem tem re 
des de suporte e conexões. Se- 
gundo Juliano; “O crescimen- 
to do cristianismo evangélico 
oi] Erusil cem menos dvercom 

pa Sort DM Jrunistus É car ig 

múticos e mais coma influén- 
ciu das igrejas para melhorar 
as condições de vida dos mais 
pobres. (...) As lgrejus evangé- 
ticas funcionam como Estado 
de bem-estar social informal, 
ocupando espaços abandona 
dos pelo poder público” 

Ingressor na igreja tem efei- 
tos sobre q redução do alcoo- 

lismo e da violência domésti- 
co e acaba por empoderar às 
mulheres: “A conversão mascu 
lina aumenta indiretamente o 

poder feminino no relação, na 
medida em que o homem abre 
mio de ficar na rua, que é o 
seu espaço de liberdade, ano- 
nimato, farra, bares, relacio- 

numentos paralelos”, 
Ingressar no igreja evan- 

gélica acaba por desenvolver 

nas pessoas inumeras habili- 
dades socioemocionais abso- 
lutamente necessárias paru o 
bom desempenho no mercado 
de trabalho moderno. Nas pa- 

perita Machado | ua Hetio Beltrao | Qua. Cada Berto, Solange Srour 

3 em cada 10 startups brasileiras não têm 
nenhum colaborador negro, aponta pesquisa 
CONSCIÊNCIA NEGRA 
STARTUPS & FINTECHS 

Daniela Arcanjo 

são PAULO Apesar de dizerem 
apoiar a diversidade, parceka 
signihrativa das startups bra- 
sileiras sustenta uma equipe 

não tem ações voltudas ao te- 
ma, e em 71,2% delas não hã 
nenhum colaborador negro. 
Os números também mos- 

tram desequilibrios de pêne- 
ro e etários: 19,1% não têm co- 
laboradorasmulheres e 62,7% 
não contam com pessoas com 
mais de 50 anos na equipe. Pes- 

fundadores autodeciaram-se 
pardos, e 4,5%, pretos, Quan- 
dose trata de gênero, idade e 
orientação sexual, os mime- 
ros voltam a mostrar desigual- 
dade: apenas 10% têm como 
fundadores apenas mulheres, 
e 83,3% têm ate 45 anos. Os 
heterossexuais representam 

mento no último ano, Apesar 
disso, a maioria delas nunca 
recebeu um investimento: 
64,8%, Das que receberam, 
o investidoran/o foi o mais 
comum (41,4%). Nesse tipo 

de aporte, é feito um contra- 
to por periodo de tempo de- 
terminado em que, ao final, o 

[Sex Nelson Barbosa | 

lavras de Juliano, “o ambiente 

de muitas das igrejas evangái 
cos estimulo a disciplina pesso 
ale a resiliência dos héis, pro- 
move a cultura do empreende 
dorismo, fortalece a atuação 
de redes de ajudo mútua e in- 
centiva o investimento em ins- 

trução profissional” 
Há uma ética conservadora 

nas igrejas evangélicas. Para 
elos, “a pobreza é um proble- 
ma individual” Independente 
mente de essa visão de mundo 
descrever bem ou não os fatos, 
ela parece ser mais produtivo, 
pira Us pob res, COMO meio de 

progresso do que a visão code 
tivista da Igreja Católica. 
A atuação dos evangélicos, 

em relação à caridade, é bem 

diferente do dos cotólicos, Em 
vez de ajudar materialmente, o 

evangélico atua promovendo 
a conversão, para que a pes- 
sog em condição de rua, por 
exemplo, gonhe hábitos no- 
vos e mude de vida. 

| FACHT CLUm PAULISTA 
nipr 

| DE ASSEM 

Sãe. Marcos Mena 

FOLHA DE S.PAULO + + + 

Finalmente, o fato de us pus 
tores viverem nos próprias co- 
munidades faz enorme diferem 
ça Como Juliano descreve nó 
capítulo s de sua tese de dou- 

torado sobre mídias sociais, 

uma das grandes dificuldades 
das escolas publicos é a distón- 

cia física é socivecenômica en- 
tre os professores e os alunos. 
Há motivos para criticos à 

comunidade evangélica. Juli 
ano trota deles no 6º capitu- 
lo (o livro tem 48 capítulos cur 
tos, distribuidos em sete por 
tes). O que não podemos é ser 
ntos preco noel Elia, vonfum 

dirmios [á] COMpor BRENO TALO 

ts vezes pernicioso de algu 
mas lideranças com a comu 

nidade e não olhar para o fe- 
nómeno com a profundidade 
que ele merece. 
O livro de Juliano nos pega 

pela mão e nos desvenda esse 
mundo desconhecido que há, 
muitas vezes, q poucos quilô- 
metros de nossas cosas. 

és, Rodrigo Zeidan 
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Sega RC sto Gomes Caires 

soas com deficiência e trans- 
generos estão em 9,2% e E% 
das startups, respectivamente. 
Umapeamento ouviu 2.486 

startups entre agosto e setem- 
bro, O nível de confiança da 
pesquisa é de 99%, E a mar 
gem de erro é de três pontos 
percentuais, 
Em relação à raça, 55,04 dos 

pouco diversa liderada por ho- 
mens juvens. É o que dizem 
Us dados de um mapeamen- 
to feito pela Abstartups (Asso- 
ciação Brasileira de Startups) 
divulgado na sexta-feira (19). 
Quando questionadas, 

26,8% das EM presas ou idas 

afirmam apotar a diversida- 
de. Amaioria (607%), porém, 
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ga,1% dos fundadores. 
A maioria tâambém não tem 

iniciativas relacionadas aos 
princípios ESG (ambiental, 
social e governança, na sigla 
em inglês); 56,1%, 

OD aquecido mercado de ino- 
vação também p dim É Pis 

investidor pode continuar na 
empresa ou vender sua parti 
cipação. A maior parte es in- 
vestimentos fica na faixa entre 
RS so mile R$450 mil 
Enquanto 4,5% das empre- 

sas faturarum mais de R$ 5 mi: 
lhões de janeiro a outubro de 

ces não tiveram fatu 

ramento algum, 
números fc HS das startups 202 

não fizeram nenhum desliga- 
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Luciaro Sales 

O que eu gostaria de calar 
Imagens do presidente no G20 trazem sentimento de 'vergonha não apenas alheia! 

Candido Bracher 
Administrador da Empedsãs formado pela PEV Fo fotcuiivo dá sto [rateio vó pór qó dida 

Súndor Márai (1900-1989) foi 
um escritor húngaro que co- 
nheceu grande êxito em séu pa 
ts até q Segunda Guerra Mun- 
dial, Antifascista declarado em 
uma Hungria aliada ao nazis- 
mo, deixou definitivamente o 
pais em 1948, do dorse conto 

de que o domino soviético era 
tão restritivo à sua liberdade 
de cidadão e escritor como fo- 
rá o jugo mazista. 

Exilou-se nos Estados Unidos, 
onde viveu em relativa reclusão 
E CONIRLDL O CSCREVEL, SEMPRE 

Er huanteparo, sera palemuctês pure 

tir que seus livros fossem publi: 
cudos na Hungria. Suicidou-se 
em 1989, solitário, após as mor 
tes de sua mulher e de seu úni- 
co filho adotivo, poucos meses 
antes da queda do muro de Ber. 
lim, Suasobras foram redesco - 
bertas nos anos 95 e várias de- 

las foram editados no Brasil pe- 
la Companhia das Letras, in- 
clusive seu livro mais famoso, 
“As Brasas. 
Bou parte de suo obra é de- 

cloradamente autobiográfica. 
De livros como “Confissões de 
um Burquês; “Terra, Terra!" é 

seus diúrios” que cobrem o pe- 
riodo de 194 dté sudo morte, 
emerge um homem de perso- 
nalidade muito intenso, cujo 
cordter claramente reservado 
e altivo contrasta vivamente 
com umu dolorosa exposição 
do que vê como suas fraque- 
zus e seus enganos. 

Relata também, ou deixa su- 
bentendidas, experiências pes- 
soais marcantes e até chocan- 
tes, quendo procura classificar 
Um homem fascinante, admi- 
rúvel, cont o qual, no entanto, 
tenho dificuldade em fantasi- 

P semináriosfolha 

ar um encontro agradável, tal: 
vez por recear d sua brutal ho- 
nestidade. 
Terminei recentemente a lei- 

tura de um livro póstumo; “O 
que eu quis calar"* Nesse livro 
escrito em 1950, mas publico- 
do apenas em 2013, mais de 20 
anos após sua morte, Múroi 
cobre o periodo entre a anexa- 
ção da Austria pela Alemanha 
nazista em 1938 e suo pártido 
para o exílio, dez anos depuis. 
O escritor reflete profunda: 

mente sobre a história da Hun- 
qria, procurando explicações 

DOMINGO, 27 DE NOVEMBRO DE 2021 

para à forma como as tirani- 
us nazista é depois comunis- 

to trouxeram à tona os aspec- 
tos mais repulsivos da sua so- 
ciedode. 

Ele relato à emergência do 
untissemitismo, a pilhagem dos 
hens dos judeus —e seu envio 
para os cumpos de exterminio 
após a efetivo invasão das tro- 
pasalemás emiggps— ea forma 
como ambas as tirânias foram 
entendidos pelo grande grupo 
dos ressentidos, marginaliza- 
dos pela “competição social, 
econômica e intelectual, co- 
mo omamento para as grandes 
“rupinagens e compensações”. 
Acho que Márai sentiu vergo 

nha — não aperes alheia, pois 
estes erum os seus compatrio- 
tas— e foi isso que ele quis co- 
lar. Ele tinha então so unos é 
poucas esperanças de poder 
retornar a seu pais. Em sua vi- 
da já havia assistido à redução 
de dois terços do território da 
Hungria pelo Tratado de Tn- 
anon em igig — que inclusive 
moveu sua cidade natal, Ko- 
sice, para Tchecoslováquia— 
antes dos horrores recentes da 
Segunda Guerra é dominação 
soviética. 
Aindo se entusicemaria fu- 

quzmente com q heroica revo- 
lução húngara de 1956, esma- 
gada em menos de um mês pe- 
lo Exército Vermelho. Ao escre 
vero livro era um homem md- 

duro, que buscava explicações 
para à derrocada de seu pais. 
Assim busco eu também com: 

preender nossos descaminhos, 
júentrado nos to anos, quando 
passamos a ver a morte como 
possibilidade concreta e ahan- 
donúmos a ilusão de que os pro- 
blemas do pais se resolvam no 
nosso tempo de vida. 
E houve razões, além da ju- 

ventude, para pensar diferen- 
temente no passado, As Dire- 
tus Já dos 45 anos, o fim do in 

O Brasil precisa ser discutido. 
Existem discussões que não podem mais ser adiadas. Com o propósito de contribuir com 
ideias para solucionar os maiores desafios do pais, a Folha de S.Paulo está promovendo 
debates importantes sobre temas relevantes à nossa realidade. Todos abordados com a 

credibilidade, o criticismo e o pluralismo que caracterizam o jornal. 

AI 

poder 

Nação aus 45, 124nos de muito 
bons governos e um presiden- 
te de esquerda, operário, mos- 
trundo-se competente é desfu- 
zendo os temores dos CONSERVA - 

dores —inchusive os meus— aos 
45, 0 Cristo Redentor na capa 
da “The Economist” decolando 
rumo à liga dos poises desen- 
volvidos, qos 50. Eu acreditei 
Mas a maré mudou. As dis- 

funções do nosso sistema po- 
lítico, a condução irresponsa- 
velmente populista da econo- 
mia, à polarização alimenta: 
da pela corrupção e pelo ódio 
partidário, nos levaram suces 
suamente à mulor recessão de 
nossa histório, ao impedch- 
ment de uma lider de tempe- 
ramento autoritário que gri- 
tuto COM SEIS sséxsoreis É 

insistia em ser chamada de 

“presidenta” e suo substitul- 
cão por um vice oportunista, 
que desperdiçou seu prestigio 
político ao receber pela porta 
dos fundos do Planalto q visi- 
ta de empresário sem coráter, 
como qualentabulou conver- 
sus vergonhosas. 
O processo deságua no elei- 

ção do atual presidente, cujo 
dano causado qo póis e à su 
imagem foi cruelmente retro 
tado pelo video em que apare 
ce perdido entre os lideres do 
Gac, perambulando pelo su- 
lho, sem encontrar outra for 
mo de aliviar seu isolamento, 
que não fazendo graça com gar 
ços ia SPT constrangi- 

dus, Não percebi haver ali an- 
tagonismo em relação ao pre- 
sidente do Brasil, apenas des- 
caso, tulvez desprezo. Foio que 
mais doeu. 

Aover us imagens, veio-me à 
mente o titulo do livro de Ma- 
ráie o sentimento de “vergonha 
não apenas alheia” Veto tam- 
bém q certeza de suber o que 
eu gostorta de colar, 
“prado tos né Brás] 

P indústria 

» saneamento 

» sustentabilidade 

e muito mais 

» meio ambiente 

» educação 

» agricultura 

» agronegócio 

» saúde 

» tecnologia 

» cultura 

» economia 

FOLHAIOO 
de cd ih 



AZ4 

esg 
DOMINGO, 71 DE NOVEMBRO DE 2021 

Pauta racial consegue espaço nas 
empresas, mas dados ainda são ruins 
Embora a agenda ESG impulsione compromissos de inclusão, sair do discurso é o maior desafio 

Thiago Bethônico 

BELO HORIZONTE Na Pepsilo, 
membros do comité executi- 
VE TEL etrem mentorna de hum 

Chaos negra 1% HA dire Ep 

Lões raciais, Iniciativa sem 
lhante é adotada pela LOréal, 
que possui um programa pa- 
ra acelerar a carreira de pro- 
hissionais negros 

Já a Mondetez, dona de mar 
cás como Lacta, Trident é 
Oreo, promete atingir 37% de 
pretos e pardos nos cargos de 
liderança até 2024. 
Esses são apenas alguns 

exemplos de compromissos 
assumidos por empresas no 
Brasil nos últimos meses. 
Em meio à onda ESG (si- 

pla em inglês para boas prá- 
ticas ambientais, sociais e de 
governança), a agenda de di- 

versidade e inclusão ganhou 
força. Mas apesar do alinha 
mentonio disi LPS, Li caminho 

até a equidade racial é longo. 
Pretos é pardos, que são a 

maioria da população brasilei- 
rá (56%), ocupam menos car 
gos na alta liderança, são des- 
favorecidos nas oportunida- 
dese recebem salários piores 
que os profissionais brancos. 
Segundo um estudo de 20719 

do IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística), à 
renda média mensal do bra- 
sileiro branco, seja ele traba- 
lhador formal ou informal, é 
de R$ 2.796, Entre os negros, 
o valor cui para R$ 1.668, 

As desvantagens da popu- 
lição negra só tendem a au- 
mentar 4 medida que o mi- 
vel hierárquico nas empre: 
sas também cresce. Uma pes- 
quisa do Instituto Ethos com 
as 500 empresas de maior fa- 
turamento do Brasil mostra 
que negros ocupam apenas 
6,3% dos cargos de perência. 
No quadro executivo, à pro- 
porção é ainda menor: 4,7%. 

Para Raphael Vicente, coor 
denador da Iniciativa Empre- 
sarial pela Igualdade Racial, o 
mundo corporativo começou 
a dar mais importância ao te- 
ma recentemente, Contudo, 
uma boa parte das companhi- 
As ainda está só no discurso, 

“Feliegmente o tema veio à 

pauta, mas junto com eleveio 

asuperficialidade. À gente se 
apropriou de alguns temas 
importantes, como racismo 
estrutural, hugar ce fala, mas 
quando você pergunta “cadê 
o projeto? ai complica”, diz, 
Na visão dele, houve gran- 

des avanços no discurso e na 
compreensão das empresas, 
mas, em termos numéricos, 

à Brasil seyue praticamente 
como erá qo anos atrás, 
Aniciativa Empresarial pe- 

la lgualdade Racial surgiu em 
2215 com o objetivo de pro- 
mover à equidade no merca- 
do de trabalho, especialmente 
nas grandes empresas Cerca 
de 169 instituições integram o 
Mv imento, E [uti La las PE- 

resentam mais de R$ 1,3 tri- 
hão em faturamento. 
Vicente cita os proctssos 

seletivos inclusivos como um 
dos avanços que a pauta teve 
de 2015 para cá. Segundo ele, 
hã seis anos, as companhias 
nem sequer cogitavam a ideia 
de fazer um programa exclu- 
sivo para candidatos negros, 
algo que hoje já está sendo 
normalizado. 
No entanto, o coordenador 

diz que um dos principais de- 
safios É garantir a ascensão 
dos profissionais negros que 
entram pa empresa, 

“is formei HE SPEA S JL Sup 

feitos programas de recruta 
mento-e seleção, mas quere- 
mos ver onde que está a poli 
fica de inclusão, quais as ferra- 
mentas de promoção e ascen- 
são desse profissional, O que a 
empresa entende por diversi- 
dade, onde estão recurso alo- 
cado, o planejamento”, diz, 

Se fosse para apontar onde 
omundo corporativo estâna 
pauta racial, ele diria que es- 
tamos na fase da compreen- 
ão, com algumas companhi- 
as avançadas e outras não. 
“O mercado começou à se 

dar Cota diss Rum mais pr + 

priedade a partir de 2015, 2026, 
con um up agora na pande- 
mia — com às casos do Geor 

ge Floyde do Carrefour, Mas a 
pente ainda está muito distam 
te de onde poderiamos estar” 
Episódios como o do Carre- 

four, onde jnão Alberto Silvei- 
ra Freitas meteu após ser es- 
pancado por seguranças em 
novembro de2020, costumam 
colocar em xeque o compro- 
muisso das grandes companhi- 
as com a pauta racial. 
Em 2031, empresas com dis- 

cursos sustentáveis também 
foram palco de casos conside- 
rados racistas. Um deles ocor- 
reuno Assai Atacadista, onde 
um homem negro foi obriga- 
do a se despir para provar que 
não estava lurtando, 
Luto, mais recente, dcondte 

ceu numa unidade da Zara em 
Fortaleza, que crimuum códipo 
interno para “alertar” sobre a 
entrada de negros na loja, se- 
gundo a polícia. A loja nepa 

No entanto, 0 assassinato no 
Carrefour também deu origem 
aum múvimento pela equida- 
deracial, o Mover Fundadaem 

Cd 

Funcionários da PepsiCo participam de reunião do grupo de diversidade da companhia vvulgação | 

Equidade racial nas empresas 

Pessoas negras são minoria em cargos de liderariça 
Tm '& 

O brancos Negros 

Conselho de administração E JM 

Quadro sstcutivo 

Gerência ET L 

Supervição De) 

Guadro funcianal 

Trainges 

Trabalhadores negros recebem menos do que brancos 

Rerdimento médio mensal das desavdá DLupdudS 

O Brancos  MMegros 

Total 

pa 

Ocupação formal Ocupação informal 

Pessoas negras constituem a maior parte 
da força de trabalho do país 

População no mercado de trabalho 

Em 

E Brancos  MNegros 

Na força de trabalho [ET TR 
Desocupada E 

uni 1 
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novembro de 2025, à iniciati- 
va reúne 47 grandes empre- 
sas, como Ambev, Coca-Cola 
Magalu, Nest e Vale, e tem à 
met de Pai 25 E] il Tur eba [LH 

Mais rara [ECA is nepraserm 

cargos de liderança até 20730 
Luto com proa TESS E neo 

dar oportunidade para 3 mi: 
lhões de pessoas negras, com 
imciativas de emprego e em 
preendedorismo. 

Livl Miranda, diretorexecu- 
tivo da Mondelez no Brasil e 
presidente do conselho de- 
Hberativo do Mover, vê hoje 
no mundo corporativo uma 
consciência e uma vontade 
de contribuir com a agenda. 

“Eu diria que a maioria das 
empresas tem esse entendi- 
mento de que precisam ende- 
reçar à equidade racial, mas 
entre o conhecimento e 0 fa: 
zer existe uma grande dife- 
rença” afirma 
Segundo ele ço popeddio Moves 

é criar condições para que as 
PESSOAS MEPras asSLmarm po 
sições de liderança, mas tarm- 
bem disseminar aimportância 
do tema e dar capacitação pa- 
ra que mais pretos e pardos en- 
trem no mercado de trabalho. 
“Estamos fazendo um cen- 

so em todas as empresas | par- 
ticipantes| para saber exata- 
mente quantos lideres negros 
hã em cada uma. Depois des- 
se censo, vamos definir à alo- 
cação do target falvo| para ca- 
da uma delas” afirma. 
Na Mondelez, Miranda diz 

que foram criados programas 
de estágio focados em diver 
sidade e recrutamentos mais 
inclustvos, sem a exigência de 
inplês ou experiência em mul- 
tinaçional, por exemplo, 
A companhia tem 47% de co- 

laboradores pretos e pardos, 
com 24% alocados em cargos 
administrativos. À meta é che- 
gar a 37% também nos qua- 
dros de lideranças até 2024. 
“Estamos fazendo tudo que 

FOLHA DE S.PAULO + + aé 

sabemos que funciona, mas 
o nosso objetivo é de fato ver 

que a liderança é mais repre- 
sentativa, Para isso, a pente es- 
tá muito distante”, diz 
A jornada também tem ga- 

nhado corpo em outra com- 
panhia parceira do Mover, à 
Pepsilo. Em agosto de 2021, 
acompanhia lançou um pro- 
grama de mentoriareversa pa- 
ra os executivos. Os mentores 
são funcionários negros e ne- 
gras que ajudam no letramen- 
to racial da alta gestão. 
“Nos já vemos um impaác- 

tono dia a dia, com à consci 
entização dos nossos vieses, 
É um processo muito impor: 
tante de bd hecimento pur ad 

a equipe de liderança”, afir 
ma Fa bio Barbaghi, vice-pre- 
sidente de recursos humanos 
da PepsiCo Brasil, 
Sepundo ele, 48% dos 12 mil 

funcionários que a empresa 
tem no Brasil são negros, Um 
dos principais desafios, contu- 
do, é garantir à ascensão pro- 
fissional. Atualmente a Pepsi- 
Co tem 19% de lideres negros. 
“Nosso objetivo é chegar a 

40% de nepros e negras até 
2045 no quadro de liderança. 
Entendemos que os 48% do 
quadro geral estão ok, mas 
queremos aumentar o mime- 
ro de lideres” 

Se as desvantagens que pre- 

LUKA E predd dios enfrentam ri 

mercado de trabalho |á não 
são poucas, para as mulheres 
elas são ainda maiores. 

Uma pesquisa feita pela con- 
sultoria Indique Uma Preta & 
pela empresa Boxi824 apon- 
tou que a maioria das mulhe- 
res negras brasileiras (54%) 
não exerce trabalho remune- 
rado e apenas 8% das que tra- 
balham no mercado formal 
ocupam cargos de gerente, 
diretora ou sócia proprietá- 
ria de empresa. 

Lima dessas exceções é Mar- 
cia Silveira, gerente de comu- 
nicáção e relações públicas 
da divisão de luxo da LOréal. 
Segundo ela, o compromis- 

so do mundo corporativo com 
a pauta racial ainda está lon- 
ge do ponto ideal 

“Falta muito ainda, Temos 
muitas oportunidades, uma 
gama de mulheres que já es- 
tão preparadas, mas não es- 
tão sendo mapeadas” afirma: 

Hoje a LOréal também tem 
um programa de mentoria on- 
de os funcionários negros trei- 
nam as lideranças nás ques- 
tões raciais. Os lideres tam- 
bém precisam passar por um 
treinamento obrigatório só- 
bre diversidade e inclusão. 
Uém disso, à companhia 

desenvolveu um programa 
de aceleração para capacitar 
Us profissi naus negros Cm ui 

versas competências, Segun- 
do Silveira, esse é um dos pon- 
tos-chave para a inclusão, 

“A consistência de um tra- 
balho de diversidade não es- 
tá só na atração, está também 
na retenção e na preparação 
desses profissionais, senão vi- 
ra um balde furado. Você co- 
loca as pessoas para dentro, 
mas, e ai?” 
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Questões do Enem na mira de Bolsonaro 
são eficientes em testar conhecimento 
Análise estatística inédita feita pela Folha mostra utilidade de perguntas que causaram polêmica 

DELTAFOLHA 
BRASÍLIA E SÃO PAULO Para justi- 
ficaro desejo de alterações no 
Eneme o veto a determinados 
temas, o presidente Jair Bolso- 
naro (sem partido) esua equi 
pe têm criticado questões que 
classificarim Lee are je 
cas —perguntas que, segun- 
do eles, promoveriam “doutri- 
nação” em vez de medir o co- 
nhecimento dos candidatos. 
Mas análise estatística iné- 

dita feita pela Folha mostra o 
contrário: questões que cau- 
saram polêmica entre conser- 
vadores foram eficientes em 
testar o conhecimento técni- 
co dos participantes nas áreas 
avaliadas pelo exame. 
O Enem começa neste do- 

mingo (31) e segue no prixi- 
mo (28). À reportagem anali- 

sou 24 questões que foram cri 
ticadas por políticos conser 
vadores, como Bolsonaro, ou 
que abordam a ditadura mi- 
litar (1964-1985), Desde 2019, 
início da atual gestão, nenhu- 
ma questão sobre 0 regime 
culu na prova, e integrantes 
do governo chegaram a dizer 
que o tema seria polémico, 
Segundo especialistas, po- 

de ser considerada uma boa 
pergunta aquela que consegue 
discriminar os participantes 
de acordo com o nível de co- 
nhecimento, ou seja, alunos 
ve dominam o tema vão me- 
or que aqueles com pouco 

apréendi naárea. 
A partir de análise dos m- 

crodados do exame, à repor 
tagem testou o desempenho 
de questões criticadas, pre- 

sentes nas provas de lingua- 
gens e ciências humanas, se- 
pino quatro critérios estabe- 

idos na literatura cientifica 
da área, Foram avaliadas to- 
das as edições de 2009 12019. 
Além da capacidade de dis- 

criminar participantes que 
dominam o conhecimento 
avaliado, foram levados em 
conta a relação entre o acer 
to no determinado item e nos 
demais, à chance de partici- 
pantes de menor proficiên- 
cia acertarem mais que alu- 
nos melhores e, por Am, se o 
item se co rta de acordo 
como modelo TRi(Teoria da 
Resposta do Item) de três pa- 
râmetros adotado pelo Enem 
para à correção das provas. 
Dos 24 itens, apenas uma 

questão —do Enem 2016 e que 

tratava de ditaduras no Brasil 
e América Latina—não ápre- 
sentou a qualidade esperada 
emum dos parâmetros avali- 
ados. Quando se considera O 
conjunto dos critérios, porém, 
a avaliação é que à pergunta 
é satisfatória, Às outras 23 ti- 
veram o desempenho espera- 
doem todos os pontos avalia- 
dos, Do total de itens analisa- 
dos, 5 são questões que foram 
consideradas ideológicas pe- 
hos grupos co: dores E TO 
abordam a ditadura. 
Questionado, o Inep (Ins- 

tituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais) não 
respondeu. O governo tem 
aversão a perguntas que tra- 
gam, por exemplo, qualquer 
menção a questões de gênero, 
No Enem de 2015, uma per 

Questões do Enem criticadas por conservadores são eficientes em avaliar o conhecimento dos candidatos 

gunta que citava a filósofa Si- 
mone de Beguvoir causoua ira 
de Bolsonaro. O item atendeu 
à todos às critérios de uma 
boa questão, porém, 
Em meio a denúncias de as- 

sédiomorala servidores e pres: 
são para interferência na pro 
va, Bolsonaro disse na semana 
passada que o Enem começa 
vau ficar coma “cara do gover 
no“ e voltou a atacar o exame. 
Como revelou a Folha na 

sexta (19), 0 presidente che- 
gou a pedir a0 MEC (Ministé- 
rio da Educação) que o Enem 
tratasse o golpe de 1964 co- 
mo revolução. Em 2019, ano 
da primeira edição que não 
abordou a ditadura, 0 ex-mi- 
nistro da Educação Abraham 
Weintraub defendeu a ausên- 
cia sob argumento de que era 

uma polémica sem objetivo 
para a seleção de alunos pa- 
ra universidades, 
“Como aqui no Brasil exis- 

te alnda uma coisa não paci- 
ficada de como foi o periodo 
do regime militar, o objetivo 
do Enem não é polemizar, e 
sim selecionar as melhores 
cabeças” disse em janeiro de 
2020. O atual chefe da pasta, 
Milton Ribeiro, tem repetido 
que a preocupação seria têc- 
nica, ao criticar itens de edi- 
ções anteriores, 

Ele já mencionou uma per 
gunta de 2018 que trazia, no 
texto de apoio, menção a um 
dialeto utilizado por travestis, 
opajubá, Na época, Bolsona- 
ro disse que o item suposta- 
mente iria “estimular a mole- 
cada a se interessar por isso”, 
A questão, da prova de lin- 

guagens, exigia do candidato 
conhecimentos sobre diale- 
tos, tema pertinente à varia- 
ção linguistica, Os dados mos- 
tram que o comportamento 
do item na prova seguiu o que 
se espera de uma boa ques- 
tão: participantes mais bem 
preparados, e com melhor 
desempenho no exame, tive- 
ram maior indice de acerto. 
Continuo no pág, ES 

Alvo de Bolsonaro, perguntas envolvendo ditadura militar ou temas LGBTQIA+ têm bom desempenho em avaliação de qualidade 

Para avaliar se uma questão é adequada, primeiro são analisados 4 parâmetros, 

» Cada circulo representa urma questão 

Correlação bisserial 
Mede se há uma correlação entre o acerto 
nã questão avaliada com acertos nas 

demais questões da próva 
|] 

a circulos roxos representam questões criticadas por grupos conservadores por terem suposto viês ideológico 

Cosficiente Crit 
Inidica se alunos com menor proficiência 
têm mais chance de acertar à resposta 

que alunos com maior proficiência 

AMSEA X2 
Verifica se o item está se comportan- 

do de acordo com o modelo da TRI de 
três parâmetros 

Parâmetro de Discriminação 
Mede se a questão consegue diferenciar 
os candidatos de acordo com o nível de 
conhecimento naquele tema 

| 
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questões | questões questões | questões questées questões | questões 
não passam, passam no não passam, patiam no não passam pássamns , mão passam 
nocritário ' critério mperitério ' critério mocritério | ertário | nocritério 
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A maioria das questões supostamente polêmicas 5e a questão não passa nos critérios, deve-se observar outros parâmetros 
vai bem nos critérios de avaliação de qualidade, antes de considerá-la inadequada. Porém não foi encontrada relação entre 
e 23 dentre 24 passam em todos eles questões possivelmente inadequadas e as supostamente ideológicas 

- depois as questões são avaliadas individualmerte, de acordo com O comportamento que participantes tiveram ao respondê-las 

Enem 2017 Enem 2018 
Questão 24 de Linguagens à códigos" Questão 37 de linguagens 6 códigos” 

E aqui, antes de continuar eite espetáculo, é Como participantes responderam “Acuenda o Pajubá". conheça 6 “dialeto Como participantes responderam 
necessário que façamos uma advertência a un SOU secreto” utilizado por gays e travestis diant oia 

todos e a cada um, Neste momento, achamos = Ulterasidvas aitádias Com origem no torubá, linguagem fol adotada - alternativas erradas 
fundamental! que cada um tome uma posição ice A por travestis e ganhou a comunidade ' 7 | 

definida. Sem que cada um tome uma posição ; pe ta per b den tao? Adira 
definida, hão é possivel continuarmos. É 0,03% de participaria “Nhai, amapô! Não faça a loka e pague meu 0,07% de participantes ' 

fundamental cue cada um tome uma posição, s- acué, deixe de BOUÊ se não eu puxo teu so. 

seja para a esquerda, seja para a direita. " picuim á!º Entendeu as palavras dessa frase? Se " 

Adrmitimos mesmo que alguns tomem uma bio nto ppb nbicçça sim, é porque você manja alguma coisa de bobo prrsicigenntas 

posição neutra, fiquem de braços cruzados. pd ci pajubá, o “dialeto secreto dos gays e travestis. sema 
Mas é preciso que cada um, uma vez tomada adepto do uso das expressões, mesmo nos 
sua posição, fique nela! Porque senão, ambientes mais formais, um advogado afirma: 
companheiros, as cadeiras do teatro rangem “É claro que eu não vou falar durante uma 

ali 2 Aga Lhe preta audiência ou numa reunião, mas na firma, com Participantes 
FERA dam pe RAhEEL, F. Liberdade, bibendade. Perto maus colegas de trabalho, Bu fala [75] “acid à com maibr nota 

Ee ms term po inteiro”, brinca. “A gente tem que ter e foram os que 
re o falar gps ip porque hoje o mais acertaram 

A peça Liberdade, liberdade, encenada em psp ii TR E 

1964 apresenta à impasse vivido pela ei, 
sociedade brasileira emface do regime O dicionário à que ele se refere dó Aurélia, à 
vigente, Esse impasse é representado no dicionária da Ungua afiada, lançado no ano de 
fragmento pelo(a) A 2006 « escrito pelo jornalista Angelo Vip e por ' 

; =. E Fred Libi Na obra, há mais de 1 300 verbetes 
A) barulho excessivo produzido pelo conper das auniiLota nba à 

cadeiras do dada iai o —— , revelando o significado das palavras do pajubá, o - qa |) 

E) indicação da neutralidade como à melhor ça 400 500 500 700 Não se sabe ao certo quando essa linguagem 400 500 500 700 

opção Ideológica naquele momento, Ep rnerr reu a ag mas sabe-se pe hã rio la uma pera ea prenrçra | 

relação entre O pauba e à cultura africana, 
E) constatação da censura em função do Nesta questão, participantes com maior nota têm ea costura enpaa ainda na época do Brasil 

engajamento social do texto dramático. mais chances de acerto Esse é o comportamento RAIAS o que foi criticado nessa questão 

D) correlação entre o alinhamento politico e a 

posição corporal dos espectadores. 

E) interrupção do espetáculo em virtude do 
comportamento ihadequado do público. 

“cabérno azul "não rescónces du márcõu mais de uma resposta. 

esperado de uma cuestão berr elaborada 

à que foi criticado nessa questão 

Em 2019, primeiro ano da gestão Bolsonaro, o 

Enem não teve nenhuma questão sobre a 

ditadura militar (1964-1985). Isso ocorreu de 

maneira inédita no exame e se repetiu em 2020. 
O presidente é defensor do regime e o 
argumento de govemistas & que O 
entendimento sobre o tema não estaria 
pacificado, sendo apenas “polêmico 

“*eiistodologia: Ds participantes foram agregados de acordo com 2s notas em grupos com 0 02% indivicuas [entre L60 e 054 
depecerdo da prova). Os cirtules no grafico ind-cam at porcentagens cestes grupes que estelherar cada resposta e ás tintas a 
tendência das cpções córlzeme à neta. Fonte: micsadados co Enem, at alisados e lermazades pela Folha. 

Eispanteelem dreirmodiames com tr Acessa em 4 abr. 
z017 [udar tado) 

Da perspectiva do usuário, à pajubá ganha 
status de dialeto, caracterizando-se como 

elemento de patrimônio linguístico, especial 

mente por 

&) ter mais de mil palavras conhecidas. 

6) ter palavras diferentes de uma linguagem 

secreta 

€) ser consolidado por objetos formais de registro. 

D) ser utilizado por advogados em situações 

formais. 

Ej ser comum em convêrsas no ambiente de 

trabalho. 

Conservadores alegaram que pessoas LGBTQIA+ 
seriam beneficiados e teriam melhor desempenha 

= cadastraram nome social * Fão cadastraram 

Não há padrão que 
so mestre guealinas é 
des tom nome social ú 
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Questões do Enem 
na mira de Bolsonaro 

são eficientes em 

testar conhecimento 

Continuação da pág. B! 
O modelo matemático ado- 
tado pelo exame, a chamada 
TRI, prevê itens calibrados de 
acordo com três parâmetros: 
discriminação (se diferencia 
os candidatos de acordo com 
o nível de conhecimento na- 
quele tema), dificuldade e pro- 
babilidade de acerto casual. À 
nota dos participantes depen- 
de não só do número de acer 
tos, mas também entra no cál 
culo quais perguntas foram 
respondidas corretamente. 

Especialista em avaliação e 
TRI, o professor Tufi Machado 
Soares, da UFIF (Universidade 
Federal de Juiz de Fora), expli- 
ca que uma boa questão tem 
que garantir um bom ajuste 
com o modelo usado na pon- 
tuação, a discriminação entre 
participantes de ciências 
diferentes e deve refletir com 

idade as matrizes de re- 
erência no teste. 
“A questão estabelece fum- 

ção que associa a probabilida- 
de de acerto com nivel de pro 
ficiência do aluno. E questões 
com maior discriminação au- 
mentam à precisão da medica 
dos alunos”, diz, Estudos indi- 
cam, segundo Tuh, que o ni 
vel de precisão da proficiên- 
cla é maior com a TRI do que 
pontuação clássica, 
Presidente do Inep quando 

o Enem adotou o TRI o pro- 
fessor da USP Reynaldo Fer 
nandes diz que o modelo é 
mais sofisticado para extrair 
informações das respostas. 
Mas“a alma de qualquer” pro- 
va são os itens. 
O governo passa por uma 

crise que envolve denúncias 
de interferência no conteúdo 
da prova e assédio moral de 
servidores. O ministro Ribeiro 
tem reafirmado que não hou- 
ve interferência, em contraste 
com suas próprias declarações 
—ele já disse que não permiti- 
ria satado que considerasse 

dequadas, prometeu que 
olharia a prova pessoalmen- 
te, e depois recuou, 
Em 2019, 0 Inep criou uma 

comissão que censurou ques- 
tões do Enem. Em junho deste 
ano, a Folha revelou que uma 
portaria do Inep estabelecia 
uma espécie de “tribunalideo- 
lógico” coma criação de uma 
nova instância permanente 
de análise dos itens das ava- 
liações da educação hásica. 

O documento falava em não 
rmuitir “questões subjetivas” 

e atenção a “valores morais” e 
la contra posicionamento téç- 
nica, O órgão engavetoua por 
taria depois da repercussão, 

Reynaldo Fernandes afirma 
que a discussão sobre o que 
perguntar nas provas vai existir 
sempre, enão é ruim que ocor 
ranasociedade, “Mas essas dis- 
putas devem ser discutidasen- 
treacadêmicos. Não é por que 
eusougoverno e acho quenão 
teve quenão teve ho- 
locausto, emudo. O Enemnão 
e olocal para esse debate” 
Paulo Saldaria, Daniel Mariani, 
Diana Yukari e Flávia Paris 
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Mulheres nadando 

compravam alforria, 
mas não eram libertas 
Documentos mostram que poucas conseguiam a 
liberdade, mesmo após negociação com o proprietário 

CONSCIÊNCIA NEGRA 

Victoria Damasceno 

são pauio O acordo firmado 
em 773 dizia que após pagar 
cento e vinte oitavas de ouro 
dentro de quatro anos, a an- 
olana Ana Rosa Pereira rece- 
eria sua carta de alforria de 

Antônio Ribeiro da Fonseca, 
morador de Santa Bárbara, 
Mas se não cumprisse com o 
combinado, voltaria ao cati- 
veiro e todo o ouro que havia 
dado para o seu proprietário 
não seria devolvido. 
Antes que pudesse dar cabo 

da dívida, porém, seu senhor 
a obrigou a voltar a servir co- 
muescrava Ele argumentava 
que o periodo tinha acabado, 
quando na verdade ainda fal- 
tava um ano, 
Por isso, em 1776, Pereira te- 

VE que ENErAr CDI UM PÓLU- 

rimento na Justiça para que 
Fonseca honrasse sua 
vra, senão acabaria “perden- 
do o dinheiro que deu ade 
caria/ cativa toda a vida”, Ale- 
gou que o homem tomou suas 
criações de palinhas, animais 
castrados, suas plantações de 
milho, e os sabúes por ela pro- 
duzidos, tirando-lhe, assim, 
Os recursos necessários pa 
levantar a quantia devida pa- 
ra conquistar sua liberdade. 
Apesar de uma exceção, a 

realidade da angolana era à 
mesma de diversas mulhe- 

| ao a gap or st 

Comandou o navio da USP na 1º 
expedição do Brasila Antártida 
ADILSON LUIZ GAMA (1934-2021) 

Patrícia Pasquini 

são pao O carioca Adilson 
Luiz Gama já teve os holofo- 
tes da imprensa nacional vol- 
tados para si, mas nunca valo- 
CIZOu O ser humano pelos ti- 
tulos. Ensinou aos que 
as suas ações durante a vida 
seriam importantes. 
Adilson foio comandante do 

sidade de São Paulo (USP) na 
primeira expedição oficial do 
Brasil à Antártida, em agão. 
O navio foi batizado em ho- 

menagem ao russo-francês 

Wladimir Besnard, cientista 
trazido ao Brasil pelos fun- 
dadores da universidade pa- 
ra organizar e dirigir o Insti- 
tuto Oceanográfico em seus 
primeiros 14 anos. 

Adilson formou-se na Esco- 
la de Marinha Mercante em 
1952, no Rio. Dois anos de- 
pois, tornou-se segundo 0h- 
cial de ig 
Mais tarde, evoluiu a primei 

ro-oficial de Náutica e, em ga, 
a imediato (categoria ababm à 
docomandante). Emi97é, che- 
gou a capitão de Longo Curso. 
Adilson foi capitão em di- 

versas companhias e consul- 

res escravizadas durante o 
periodo colonial brasileiro, 
que precisaram apresentar 
requerimentos na Justica pa- 
ra pleitear sua própria liber 
dade ou a liberdade de seus 
filhos, mesmo após terem 
cumprido o acordo feito com 
seus proprietários, 
Us documentos históricos 

foram reunidos pelo projeto 
MAP (Mulheres da América 
Portuguesa), conduzido por 
pesquisadoras do Grupo de 
Pesquisas Humanidades Di- 
pitais da USP 
“Adocumentação que temos 

émarcada pela caracteristica 
da mulher que por alguma ra- 
zão saiu da esfera pri ete- 
ve uma participação na esera 
pública, onde Ei ESSES 
escritos. Em é porque 
ela transgrediu alguma regra 
que se configurava no espaço 
privado onde ela não só não 
ta piano ii aquilo não 
seria guardado para à poste- 
ridade explicauma das coor 
denadoras do projeto, a 
lessora da FELCH (Fac de 
de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas) da USP Maria Cla- 
ra Paixão de Souza. 
A maior parte dos docu- 

mentos diz respeito à classe 
proprietária, isto é, as mulhe- 
res que possuiam bens e es- 
cravos, Uma uena H 
la fala sobre bi cri 
vizadas ou libertas e, na mai- 
or partedos casos, elasestão 

tortécnico de é aaa Eria- 
ritimas para agencias E com 

panhias de navegação, 
Apús passar comple- 

tar 70 anos e já aposentado, 
o coma também tra- 
balhou na dragagem do Por 
to de Santos (a 72 km de SP), 
cidade onde morava desde a 
decada de Igão. 
“Eleeraum cara legal, a fren- 

te de seu tempo, porque nas- 
ceuna década de 1990, viveu e 
acompanhou a evolução tec- 
nológica. Pegouorádio a TV, 
a TV colorida, o computador”, 
conta o jornalista Aldo Gama, 
2, um dos filhos. 
Segundo ele, Adilson preza- 

va a honestidade e o caráter 
acima de tudo e seu grande or 
gulho era que os filhos fossem 
pessoas corretas e de bem. 

“Ele nos ensinou respeito. 
Não temos nenhum precon- 

iteando uma liberdade pe- 
a qual pagaram mas não re- 
ceberam ou, no caso de pro- 
cessos inquisitoriais, sendo 
acusadas de um crime. 

Para chegar a0s documen- 
tos, às pesquisadoras bus- 
caram nos arquivos púlbli- 
cos por palavras-chaves re- 
lacionadas dos temas femi- 
ninos, até que chegaram aos 
requerimentos feitos por mu- 
lheres escra 
Perçeberam que a maioria 

delas tinham à alforria con 
quistada, mas o documento 
de liberdade não significava 
uma vida fora do cativeiro, 

“Os pedidos que elas fazem 
às autoridades em sua maio- 
ria tratam do desrespeito à 
conquista da própria liber- 
dade. Na maioria dos reque- 
rimentos que nóstemos elas 
estão contando que conse: 
guiram guardar o dinheiro 
pra comprar a própria liber- 
dade, mas os senhores ras 
garam, esconderam ou até 
as levaram para outro local 
as venderam como se fossem 
escravizadas, não só elas co- 
mo os filhos”, conta Elisa Hard 
Leitão Motta, pesquisadora 
do núcleo que estuda alguns 
dos pedidos feitos por mu- 
lheres escravizadas. 

Para comprar sua liberda- 
de, os negros escravizados 
realizavam pequenos tra- 
balhos remunerados para 
juntar dinheiro e comprar 

veito, religiosidade ou gêne- 
ronunca boi tabu em casa. 1s- 
so fazia dele uma pessoa dife- 
renciada, pois tinha um senso 
de humanidade muito gran- 
de” afirma Aldo. 
“Meu pai teve ciência da res- 
nsabilidade do trabalho de- 

e e orgulho das suas conquis- 
tas. Foi feliz com a família e 
com o que tinha conquista- 
dona vida” completa. 
Adilson Luiz Gama morreu 

nodiau denovembro, 20587 
anos, após lutar contra um 
câncer de próstata. Deixaa es- 
posa Neide Ballesilo Gama e 
os filhos Marcelo, Marcio, Al- 
do e Fabiano Gama 

MATZEIVA 

JOSE MEICHES  Nodomingo (21/11) 
às Th, Setor B, Quadra 80, Sepultura 

9%, Cemitério Israelita do Butantã, 

tardim Educandário, São Paulo [5P) 

sua carta de alforria, mas 
o mais comum era a trocar 
por serviços. Combinavam 
com o seu proprietário que 
trabalhariam por mais uma 
determinada quantidade 
de anos é. após esse perio- 
do, o seu senhor os livraria 
do cativeiro, 
Mas chegar até o final de 

qualquer acordo era extre- 
mamente dificile quase a to- 
talidade das pessoas Escra- 
vizadas morriam como es- 
cravas, explica a professora 
do departamento de histó- 
ria da Universidade de Pitts- 
burgh (EUA) Keila Grinberg. 
Nos casos em que consegui- 
am a liberdade, não era por 
benevolência do proprietário 
ou porque os agentes da Jus- 
tiça tinham uma inclinação 
abolicionista, mas por resis- 
tência contra a escravidão, 
explica a professora. 

"Essas tentativas de busca 
pela liberdade fazem parte da 
resistência contra à escravi- 
dão de uma forma mais ám- 
pla, Isso também depende de 
uma certa capacidade de ne- 
gociação, que é uma negocia- 
ção desigual entre senhores e 
escravizados. Quando as ne- 
gociações não davam certo, 
os escravos jam para a Justi- 
ca”, afirma Grinherg. 
De Marcelina, o preço foi 

cobrado em dinheiro, Depois 
de juntar a quantianecessánia 
para comprar sua carta de al- 
lórria por 115.200 réis, sua pro- 
prietária Josefa Joaquina José 
de Toledo, viúva de seu anti- 
ri rasgou a carta de hi 

dade que huvia lhe dado 
e exigiu 254.800 réis, quase 
o dobro do valor acordado, 
Por isso, em 1819, à cativa 

precisou entrár com um re- 

querimento na Justiça para 
nba pra pelova- 
or avaliado em um inventá- 
no, anexado aos documentos. 
O requerimento afirma que 

ovalor pedido feito pela pro- 
prietária ia contra as “Leis do 
Reino” poisa propriedade — 
no caso, a escravizada— tinha 
sido avaliada por um preço 

inferior pelo tabelião Fran- 
cisco Jose Barbosa. 
“Sendo certo, em direito, 

que nenhum possuidor da 
coisa pode pedir por ela mais 
do que é devido, e neste ca- 
so não é a suplicante obriga- 
da à maior quantia do que à 
de sua avaliação, segundo a 
disposição das Leis do Reino 
que assaz protege o direito da 
liberdade”, diz o documento, 
Mas Toledo, em resposta 

ao pedido de Marcelina, afir- 
ma que é lícito pedir pelo o 
que É seu, ovalor que lhe con- 
vêm. “É inteiramente falso di- 
Zer aescrava suplicante que 
tendo-lhe eu conferido di 
dade, rasguei a carta respec- 
tiva, escreveu, 
Assim como em todos os 

outros documentos encon- 
trados pelas pesquisadoras, 
porém, não é possível saber 
o desfecho da história. 
Enquanto as mulheres da 

classe proprietária na maio- 
ria das vezes carregavam no- 
me esobrenome, e uem 
outros tipos de registros co- 
mo cartas escritas a próprio 
punho, as mulheres negras 
assim como Marcelina são re- 
gistradas apenas com nome 
próprio e com seu discurso 
relatado por membros do ser 
viço público. Por serem ape- 
nas a terceira pessoa dos do- 
cumentos, não é possível co- 
nhecer sua caligrafia oumes- 
mo saber se eram letradas. 

"A natureza destes docu- 
mentos é a escrita por um 
oficial da administração pú- 
blica. Então mesmo as mu- 
lheres que classe social mais 
elevada que iam requerer 
por exemplo uma herança 
ou uma propriedade, quem 
escrevia o requerimento não 
eram elas” explica a profes- 
sora da FFLCH-USP Vanessa 
Martins do Monte, coorde- 
nadora do projeto 

“De toda forma é interessan- 
te que essas mulheres forras, 
libertas, que tinham um docu- 
mento que comprovava Isso, 
chegassem à administração 
e relatassem essa situação: 

Procura o Sernço Punesáro Municipal de São Paio 
tel (rn) qqad-qhoa e central 146; probe tura dp piel fot rvitoluime rara 

Anibncro pago na Folha tel (nm) qrag-gado. Leg. m 
sex qolrhs oh, Sáb é dom 2h ha mhh 

Matão grátuato na seção: Folha com fmortes até au 18h pera publicação no dia seguinte 
[rgh de sesta para publcação ass domingos) ou pelo telefene [1] 7324-3305 das sh ds 
1Hbvérm disse úteis informe um número de telefone para checagem das Informações 
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Adams Carvatha 

Saudades da secretária eletrônica 
Talvez o Vale do Silício queira transformar nossos cérebros em paté para depois comê-los 

Antonio Prata 

Estrtos e róve cinta, dutos de hu, de Botas” 

Meu velho poi sabe dos cotas. 
Eu o chamo de “velho poi” não 
porque seja realmente velho; 
é como ele se chama vo falar 
comigo. Às vezes usa 0 epiteto 
num modo semi-irônico, como 
quem põe um cachimbo na bo- 

| rosa, Arvtomio Prata | sea Marcia Castro, Maria Homem | 

cá pro uma foto, Qutras vezes é 
mais q sério —acende o cochim 

bo. Na semana possada, por 
exemplo, me escreveu a uma e 
meia da manhã pedindo para 
lhe mandar um a-súlada: “Ali- 
mente seu velho pai” Meuvelho 

TER Vera! 

poi não usa Uber Eoes, Food, 

Rappi ou qualquer uma “des- 

suis COÍSIS”, 
Meuvelho pai tú de saco cheio 

“dessas coisas” Outro dia ele 
me ligou “Recebeu minha men 
sagem? “Por onde?” Silêncio. 

isconely | ua, fúria Srabo de Carvalho, faro Marques | Oui 

“PQPUNCO dquento mis Essas 

coisas —E começou q recla- 
mar do dificuldade de nos co- 
municarmos por tantos canais: 
“E WhatsApp, SMS, e-mail, DM 
no Fucebook, no Instagram, no 

Twitter. “Qual era à mensa- 

Sergio Rodi 5) SEX Tati Bermardi | são. Oscar Vilhena Vie 

DOMENTO 

gem, pai? Ai é que tó, Eu tive 
turma deleios muito bot no meio 
da noite e te escrevi pro não es 
quecer agora não lembro nem 
da ideia enem poronde escrevi” 
Segundo meu velho pal, o ra- 

zão de ele e tantos outros es- 
tarmos desmemoriados é “des- 
sus coisas”: aplicativos e pluta- 
formas e dispositivos jorrando 
uma quantidade infinita de in- 
formação que de bom grado en 
tuchamos retina abaixo, cado 
telo um daqueles funis de mi- 
lho pro transformar figado de 

ganso em paté. (Talvez o plano 
do Zuckerherg e seus compar 
sas seja esse: transformar nos- 

sos cérebros em paté para de- 
pá ETR É los com creêngm crao 

hers-lovecarb-ghiten free ESG 
sem pegadas -de-curbono, A hi 
pótese Cabsurda, mus não mais 

que o furdunço global que es- 
tamos vivendo). 
Meu velho pai tá injuriado 

como furdunço global que es- 
tamos vivendo e tem uma pro- 
posta hem razoável para mino- 
rá-lo. “Cinco anos sem inven- 
torem nada. Nada. Todo mun- 
do fica com o celular que tem, 
com o Android que tem, o 105 
que tem, com os aplicativos que 
teme os canais de televisão que 
tem. Quando à gente aprender 
à usar tudo, assistir a todas as 
séries, ler todos os livros, ouvir 

tudos os podonsts, vê se precisa 
inventor mais alguma coisa ou 

para por at mesma”, 
Concorda, A humanidade pre- 

cisa de um novo Adobe reader 
a cada semana pra qué, exatu- 
mente?! De que forma PhDs em 
fisica podem “otimizar” um tró- 

Um gesto seu pode mudar 
a realidade de alguém, 
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tra, Lins Francisõo 

B3 

cotidiano 

ço que é hasicomente um meros 
eletrônico ? 
Na faculdade eu penava pra 

entender o queo Marx queria di 
zer com aquete papo de "a infra- 
estrutura produz a supérestru- 
tura”. Mais tarde entendi e era 
simples e verdadeiro. À nossa 

maneira de agir molda a nos- 
sa monteiro de persar Um pes- 
codor no século 19 se relóciona 
com à tempo, à comida, o sexo 
e as unhos dos pés de formas 
completamente diferentes do 
que um programador de vinte 
edoisanos, hope, no Vale do Si- 

lício. É evidente que existe uma 
ligação direta entre q placa do 
meu celular ea minha placa pa 
ra bruxismo. Quando mes de: 

dosaflitos param de digitar pas 
sam à turno pros dentes. 
O supracitado alemão resu- 

miuo que parecia ser o fim dos 
tempos com u frase” tudo o que 
é sólido desmancha no ar” O 
que diria sobre nossa época em 
queo próprio arse desmancha, 
inundado por dióxido de cor 
hona, metano, áxido nitroso e 
sei lá mais o que? Nessa ginca- 
na do capiroto fica todo mur- 
do perdido, confuso, exausto e 
resolve entregar a alma ao pri- 
mero imbecil que prometo o re 
porno aum passed menis sim 
ples Ah, o chão firme da homo 
fobia! A segurança do azul é ro 
sarA burrice cristalina do ter 
raplanismo! 

“Tinha que ser geral, sugere 

meu velho pai, “com Biden, Mer 
kel, China, ONU, com tudo: cin 
co anos sem inventaréra nado. 
Nada, POP: que saudades da se: 
cretória eletrônico” 

Carvalho Filho 

EM SR MARCHA DA 
CONSCIÊNCIA NEGRA 
CRITICA BOLSONARO 

Milhares de pessoas 
ocuparam na tarde deste 
sábado (20) quatro 
quadras da av. Paulista, no 
centro de São Paulo, para 
a Marcha da Consciência 
Negra. As falas das 
lideranças, cartazes 
e camisetas traziam 
principalmente criticas 
ao presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) 
e à postura do governo 
federal durante à 
pandemia do coronavirus. 
A marcha foi organizada 
pelo movimento negro em 
parceria com a Campanha 
Fora Bolsonaro, coalização 
de movimentos, entidades 
& partidos que desde 
maio tem realizado atos 
contra o presidente, Várias 
outras cidades também 
registraram atos, entre elas 
Rio de Janeiro, Goiânia, 
Maceió, Belém, Salvador, 
Fortaleza, Campo Grande, 
Florianópolis e Londrina. 
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saúde 

Média de mortes por Covid é a 
menor em mais de lano e meio 
Foram 196 óbitos ao dia na última semana, nível mais baixo desde abril de 2020 

são pao O Brasil registrou 
neste sábado (20) a menor 
média múvel de mortes por 
Covid-1y desde 23 de abril de 
2020, O pais teve 196 Óbitos, 
um na a cada 24 horas, 
nos últimos sete dias. 
A média móvel é um recur 

soestatístico que busca ame- 
nizar variações nos dados, co- 
mo os que costumam aconte- 

cer sos finais de semana e fe- 
riados, É calculado pela soma 
das mortes dos últimos sete 
dias e pela divisão do resulta- 
do por sete. 
Neste sábado, foram regis- 

tradas 214 mortes por Covid 
é 8.623 casos da doença. Com 
isso, o pais chega à filhas 
obitos é 22.007.072 Casos re- 
gistrados desde o início da 
pandemia, 

Distrito Federal não faz atu- 
alizações aos finais de semana 
e fertados. O Amazonas não 
registrou mortes. Acre, Ala 
goas é Mato Grosso não atu- 
alizaam dados referentes é 
voc inação, 

Os dados do país, coletados 
até 2ch, são fruto de colabo- 
ração entre Folha, VOL, O Es- 
tado de 5. Paulo, Extra, O Glo- 
bo e G1 para reunir e divulgar 

MESAVACINAÇÃO 
ONTRA A CON D-19 

Jovem recebe dose de vacina contra Covid na ca mpanha Megavacin cá na cidade de São 
Paulo, neste sábado (20) anna Maseo/Fottarena/Ag O Globo 

us números relativos à pan- 
demia do novo coronavirus, 
As informações são recolhi- 
das pelo consórcio de veicu- 
los de imprensa diariamente 
com as Secretárias de Saúde 
estaduais. 
O Brasil registrou 895.864 
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CLASSIFICADOS POLHA 

doses de vacinas contra Co- 
vid-19 aplicadas neste sábado, 
De acordo com dados das se- 
cretarias estaduais de Saúde, 
foram 195.554 primeiras duses 
E 490.954 segundas. Também 
foram registradas 667 doses 
únicas e 268.690 doses de re- 
torço e adicionais. 
Ao todo, 157:78L702 pesso- 

as receberam pelo menos à 
primeira dose de uma vaci- 
na contra à Covid no Brasil 
— 128.749.252 delas já recebe- 
ram a segunda dose do imu- 
nizante. 

Assim, O patés já tem 24,97% 
da população com a 1º dose 
e bo 15% dos brasileiros com 
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preproeeror a 

esquema vacinal e poço 
Mesmo quem completou o 

esquema vacinal com as duas 
doses deve manter cuidados 
básicos, como so de máscara 
e distanciamento social, afir 
mam especialistas. 
A iniciativa do consórcio de 

veiculos de imprensa ocor 
reu em resposta às atitudes 
do governo Jair Bolsonaro 
(sem partido), que ameaçou 
sonegar dados, atrasou bole- 
tinssobre a doença e tirou in- 
formações do ar, com a inter 
rupção da divulgação dos to- 
tais de casos e mortes. Além 
disso, o governo divulgou da- 
dos conflitantes. 
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Rio afirma ter zerado 
internações pela doença 
em hospitais municipais 
Leonardo Viecell 

HO DE JANEIRO O número de 
internações por Covid-ignos 
hospitais de administração 
municipal do Rio de Janeiro 
chegou a zero neste sábado 
(20). A informação foi divul- 
gada pela Secretaria Munici- 
pal de Saúde do Rio nas re: 
des sociais. 

“A ciência está vencendo 
na cidade do Rio de Janei- 
ro, Neste exato momento, é 
zero o número de interna- 
ções por Covid-1g nos hospi- 
tais municipais do SUS ma ci- 
dade do Rio” afirmou a pas- 
ta, que atribuiu o quadro ao 
avanço da vacinação. 
Segundo a prefeitura, 
6,5% da população total 

da capital Auminense já rece- 
beu as duas doses ou aaplica- 
cão única dos imunizantes. 
Neste sábado, à adminis- 

tração municipal promoveu 
o Dia D da segunda dose, vi- 

sando atender quem per- 
deu o prazo previsto para à 
segunda aplicação. 

Havia, ainda, a promessa 
de antecipação da segunda 
dose. Para isso, será respei- 
tado o intervalo minimo en- 
tre à primeira e à segunda 
aplicação indicado pelo fa- 
bricante de cada vacina, diz 
a secretaria de Saúde. 
Com à trégua na pande- 

mia, restrições a atividades 
ECOIÓNTILO as E SRD LS fi ram 

retiradas no Rio, 
As múscaras contra à Co- 

vid-19, por exemplo, deixa- 
ram de ser obrigatórias em 
lugares abertos e sem áglo- 
meração na cidade no final 
de outubro. Aépoca, a medi- 
da autorizada pela prefeitu- 
ra foi contestada por especi- 
alistas na área médica. 
As restrições menores vêm 

estimulando a circulação de 
cariocas e turistas pela capi- 
tal fluminense. 

Janssen pede autorização à 

Anvisa para 2º dose da vacina 
Brasíua Após anúncio do 
governo de que a vacina con- 
tra Covid-1g da Janssen se- 
rá aplicada em duas doses, 
a farmacêutica pediu auto- 
rização à Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sani- 
tária), na noite deste saba- 
do (20), para incluir a dose 
de reforço na bula do imu- 
nizante, Até então, à vaci- 
na da fabricante vinha sen- 
do aplicada com dose única. 
O pedido prevê reforço ho- 

mólogo para quem tomou à 
vacina da Janssen e hetero: 

&5,J0ml é ter. 164,/00m". 

41 5979 
do FoFAMPELO E Vanda AGi 

NÃO DÁ 

logo, para quem tomou imu- 
nizantes de tecnologia mR- 
NA. Atualmente a única va- 
cina desse tipo aprovada no 
Brasil é a vacina da Pfizer 
Deacordo coma Anvisa, 05 

dados são de responsabilida- 
de da empresa e precisam 
demonstrar o beneficio da 
dose de reforço em relação 
a sua segurança e eficácia. 
O prazo para análise do 

pedido é de até q6 dias, 
segundo regras adotadas 
para autorização de uso 
emergencial. 
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A contadora Michelle Bressiani, 36, e a irmã, Alexandra; elas netdaram o pai eamãe je para a Covid num periodo de 1S dias adriana vizen 14 abr?) fFolhapeems 

Luto prolongado passa a ser uma 
doença psiquiátrica a partir de 2022 
Sofrimento causado pela morte de entes queridos na pandemia tende a ser mais complicado 

Cláudia Colluwecci 

são pauLo No periodo de um 
ano, O engenheiro agróno- 
mo Ricardo Guze, 44, perdeu 
o pai, o sogro e uma tia por 
complicações da Covid-19. O 
irmão e um to também mor 
reram por outras doenças. Li- 
dar com tantas mortes é cui- 
dar da mãe viúva e debilita- 
da por sequelas da infecção 
pelo coronavirus o fizeram 
sucumbir. 

“Parecia um facão vindo e 
levando todo mundo. No ini- 
cho, eu segureta bronca toda, 
mas minha vida virou de pon- 
ta-cabeça. Fui ficando muito 
ruim, uma sindrome do pâni- 
co, coração disparado e uma 
depressão muito forte. Não 
queria sair de casa, ver nin- 
guém”, conta Guze, que toma 
antidepressivos e iniciou at- 
vidade fisica por recomenda- 
cão médica. 
A contadora Michelle Bres- 

siami, 36, perdeuo paiea mãe 
por Covid em um periodo de 
15 dias, e tenta reconstruir à 
vida também com a ajuda de 
medicamento, terapia quin- 
tica e espiritismo, Ela se mu- 
dou do apartamento onde 
vivia com os pais por não su- 
portar a ausência física deles, 

“O mais dificil para mim 
é aceitar a maneira abrup- 
ta com que eles se foram, Tó 
tentando de tudo para acal- 
mar um pouco o coração, não 
chorar tanto. Se eunão acre- 
ditasse no espiritismo, já ti- 
nha feito uma loucura. Mas 
acredito que eles estão jun- 
tocomigo, me ajudando a f- 
car bem”, diz. 
As mortes na pandemia ace- 

leraram uma recomendação 
que já vinha sendo discutida 
hã anos pela área da saúde 
mental: a partir do próximo 
ano, oluto prolongado passa à 
ser um transtorno psiquiatri- 
conasnovas versões do manu 
al de diagnósticos de transtor 
nos mentais (DSM-5) da Asso- 
ciação Americana de Psiquia- 
tria e da CID-n (Classificação 
Internacional de Doenças). 
Assim como Guze é Bres- 

siani, a maioria das pessoas 
enfrenta momentos dificeis 
após a morte de um ente que- 
nido, mas com o tempo acei- 
tama perda eencontram um 
sentido para a vida. Uma par 
vela delas, porém, não conse- 
gue resolver esse luto. 
“Algumas perdas têm uma in- 

tensidade maior oumais pro- 
longada do que o esperado. 
Essas apora serão reconheci- 
das como doença, algo que es- 
tá atrapalhando a vida, É im 
portante reconhecer isso por 
que só é possivel tratar aqui- 
lo que estiver dentro da CHY, 
explica a psiquiatra Tânia Ma- 
ria Alves, que coordena o am- 

bulatório de luto do [Pq (Ins 
tituto de Psiquiatria) do Hos- 
pital das Clínicas de São Paulo. 
Segundo ela, a depressão é 

um dos sintomas do luto, mas 
não é o mais Comum. Os mais 
frequentes são os cardíacos, 
como arritmias e hipertensão, 
e ouso de substâncias psio- 
ativas. "O luto pode ser com- 
plicado tanto pela intensida- 
de quanto pelo tempo. Ficaar 
rastado, não passa. Nesse mo- 
mento, recebe o nome de pro- 
longado. Enquanto não rece- 
be esse nome, vai ter o nome 
da reação que a pessoa tiver, 
como arritmia” diz ela. 

E o que define um luto pro- 
longado? “Muito sofrimento 
eta tada pessoa que morreu, 
ter pensamentos constantes 
sobre ela, uma procura pe- 
lo outro incessante, uma an- 
jústia muito grande quando 
fala arespeito dele, isidamen- 
tosocial. E as campeãs são as 
doenças somáticas . afirma. 
Na sua opinião, quando não 

é feita à elaboração do luto, à 
dor psiquica se transforma em 
somatização. Um exemplo é 
asindrome do coração parti- 
do, que provoca sintomas se- 
melhantes ão infarto, especi- 
almente em idosos. Nos adul- 
tos mais jovens, são relatadas 
armtmias, hipertensão, gastri- 
tes, alteração na pele. 

Pelos critérios da CID, esse 
conjunto de sofrimentos pre- 
cisa durar no minimo seisme- 
ses para ser considerado lu- 

to prolongado Para o DEM, 
o tempo é de umano ou mais, 
“Um ano é o tempo em que a 

pessoa vive pela primeira vez 
as prandes datas expressivas 
que evocam a falta da pessoa”, 
explica a psicóloga Maria Hele- 
na Franco, professora da PUC- 
SP e autora do livro “O Lutono 
Século 21º (Summus Editorial), 
que trata sobre os diversos ti- 
pos de luto, recursos para o di- 
agnóstico « modos de inter: 
venção terapéutica. 
Segundo ela, a nova def 

nição prócura diferenciar o 
luto da depressão para que 
não seja tratado da mesma 
forma, embora alguns sinto- 
mas se assemelhem, Um de- 
bate que vem sendo feito no 
meio é se anova classificação 
náoirá exacerbar a medicali- 
zação do luto. 
“A patologização do luto já 

existe. Tem gente quevéa pes- 
soa chorando há uma semana 
e acha que tem que prescre- 
verum antidepressivo. É im- 
portante acompanhar o pro- 
cesso. Avaliar não só os fato- 
res de risco, mas também os 
fatores de proteção, a rede de 
apoio”, diz Franco, 
Segundo Tânia Alves, essa 

foi uma das razões da demora 
em considerar luto uma do- 
ença, “Diziam; isso não é uma 
doença, todo mundo tem, to 
do mundo vai ter em algum 
momento na vidas 

Para ela, o tratamento vai 
depender dos sintomas e do 
quanto eles atrapalham à vi- 
da da pessoa. Não há uma so- 
hução única ou que seja igual 

ra todos. "Se a complicação 
ora ão, VOCÊ não val 
tratar? Sea complicação for 
o isolamento, a pessoa não 
quer se relacionar com mais 
ninguém, entrana área da psi- 
coterapia. Se a pessoa passa 
a usar muitas substâncias ou 
para de comer e se torna ano- 
réxica, entra na psiquiatria” 
Antidepressivos, segundo 

a médica, só devem ser usa- 
dos se a complicação do luto 
for de fato uma depressão. “A 
dor psiquica também é trata- 
da comantidepressivos, mas 

com dosagens menores” 
Segundo as especialistas, 

durante a pandemia, o ris- 
co de um luto se complicar e 
se prolongar tem sido maior. 
Alguns estudos mostram que 
em situações normais, 05 en- 
lutados têm de 4% a 10% de 
chances de evoluirem para 
um luto complicado. Numa 
situação de pandemia, isso 
pode chegar a 70%. 

“Sea perda foi rápida e ines- 
perada, o cérebro não tem 
tempo de elaborar, É uma 
pancada, um grande estres 
se, à pessoa se sente em cho- 
que, Hoje, na CID, isso se cha- 
ma reação aguda ao estresse, 
Se passou de seis, val se cha- 
mar agora luto prodongado”, 
explica Tânia Alves. 
De acordo com ela, o fato 

de as pessoas não terem tido 
espaço para elaborar a mor 
te pela Covid é um outro com 
plicador, assim como a falta 
de suporte, 

“A impossibilidade de nitu- 
alização da morte por con- 
ta das medidas de distancia- 
mento e a morte repentina e 
inesperada de pessoas jovens, 
saudáveis + em idade produt- 
va também tendem a a agra- 
var a evolução dos quadros 
de luto”, explica o psiquiatra 
Rodrigo Martins Leite, tam 
bém do Pg. 
A culpa também pode ser 

um outro fator complicado 
“Se eu levei jo virus] para ca- 
sa e perdia minha mãe, aque- 
le luto terá dificuldade de re- 
solução porque a culpa é re- 
al”, diz Tâmia Alves. “Os enlu- 
tados durante à pandemia de- 
veriam ser avaliados para sa- 
ber se estão em lutos compli- 
cado imediatamente para se- 
rem avaliados e seguidos. É o 
modelo seguido pelos paises 
que levam o luto a sério. 
O psiquiatra Rodrigo Mar 

tins Leite lembra que o tenô- 
meno do luto não pode ser 
dissociado do contexto em 
que ocorre. “A pandemia po- 
tencializou a vulnerabilida- 
de social. Desta forma, as re- 
ações de luto podem se tor 
nar persistentes" 

O luto pode ser 

complicado tanto 
pela intensidade 
quanto pelo tempo. 
Fica arrastado, 

não passa. Nesse 

momento, 
recebe o nome 
de prolongado. 
Enquanto não 

recebe esse nome, 
vai ter o nome da 
reação que a pessoa 
tiver, como arritmia 

Tânia Maria Alves 
psiguiatra 

O mais difícil para 
mim é aceitar a 

maneira abrupta 
com que eles 
se foram. Tô 

tentando de tudo 

para acalmar um 
pouco o coração, 
não chorar tanto 

Michella Bressiani 

gue perdeu o pal e a mãe em 

ur intervalo de 15 dias 

saúde 

Dose de reforço 

é para barrar 
nova onda, 
diz secretária 
da Covid 

Raquel Lopes 

BRASÍLIA Asecretária extra- 
ordinária de Enfrentamen- 
to da Covid-ig do Ministe- 
rio da Saúde, Rosana Leite 
de Melo, afirmou que a do- 
se de reforço da vacina con- 
tra o coronavirus deve aju- 
dar a barrar uma nova on- 
ca da pandemia no Brasil, 
Segundo Melo, o pais di- 

feilmente chégurá a um ce- 
nário de aumento de casos 
emortes, como ocorre ho- 
jé na Europa, coma ampli 
ação da imunização. 
Nesta semana, o Ministe- 

rio da Saúde anunciou que 
toda a população com mais 
deifanos receberá dose de 
reforço da vacina. Antes, à 
estratégia estava restrita à 
idosos, profissionais de sa- 
úde e imunossuprimidos, 

A terceira dose (também 
chamada de booster, seu 
nome em inglês) já teve Ini 
cloem diversos paises para 
maiores de 18 anos, 

“A dose de reforço é uma 
estratégia que tem a capa- 
cidade, com outras medi 
das, de barrar uma possi- 
vel nova onda”, disse Melo 
à Folha. Essas medidas são 
as não farmacológicas, co- 
mo as máscaras e o distan- 
ciamento social. 

Melo ressaltou quea dose 
de reforço aumenta a imu- 
nidade, Estudos já demons- 
traram que, com o passar 
do tempo, há diminuição 
de anticorpos após o es- 
quema primário completo 
--as duas doses ou a dose 
única, no caso da Janssen. 
Questionáda sobre se há 

acompanhamento de uma 
possivel nova onda de Covid, 
Melo disse que a pasta está 
alerta, “Temos reuniões pra- 
ticamente diárias commo- 
nitoramento não só do que 
acontece aqui no nosso pa- 
is mas internacionalmente. 
E a partir dai sim, com maa- 
ta prudência estaremos nos 
preparando se porventura 
ocorrer outra onda 
Ocenário externo préocu- 

pa. À Alemanha, em meio à 
losão de novos casos, de- 

cida na quinta (18) impor 
restrições à pessoas que não 
se vacinaram e ofertar uma 
terceira dose do imunizante 
contra a doença para todos 
com mais de 18 anos. 
No Brasil, a meta é atin- 
rao menos yo% da popa 
E ão com duas doses. Por 
isso, 0 Ministério da Saúde 
promove desde estesábado 
(25) até o diaz6a campanha 
Megavacinação para ncen- 
tivar à imunização. 
A ideia é incentivar as 

pessoas aptas a tomar a se- 
gunda dose e à dose de re- 
forço a procurar unidades 
de saúde pelo país. 
“Caso 0 esquema [vaci- 

nul| não seja completo, não 
conseguiremos quantidade 
e qualidade suficientes de 
anticorpos neutralizantes. 
Por isso é necessário com- 
pletá-lo” afirmou Melo, 
No Brasil, 24 milhões de 

pessoas já podem tomar à 
segunda dose e ainda não 
procuraram as unidades de 
saúde, Outras 9,3 milhões 
de pessoas já podem tomar 
a dose de reforço neste mês. 
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El Agricultores se preparam para poda de arbustos ao redor da cabeceira do córrego Pichico, 
em Brejo Verde, bairro rural de Correntina (BA) E Homem afia sua foice antes de iniciar 
corte da vegetação no entorno do Pichico Ed Algacir Schadek, gerente de operações de uma 
fazenda próxima a Correntina, caminha sobre os canos usados para sugar água de rio 
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E Sumiço da água do 
aquífero Urucuia 
intriga cientistas 
Extração de recursos para irrigação de latifundios pode 
estar por trás do problema, ainda pouco estudado 

Daniel Grossinan 

e Dado Galdierl 

CORRENTINA (HA) Nuvens carmem 
padas tapamo sol e deságuam 
pela primeira vez em seis me- 
ses no veste da Bahia. Os pe- 
rabzeiros, comunidades tradi- 
cionais que habitam os vales 
entre os famosos chapadões 
da região, dão as boas-vindas 
às pancadas de chuva que re- 
gam suas plantações de man- 
dioca, milho e feijão. 
Ainda assim, muitos deles 

se sentem inseguros. Vírias 
nascentes que irrigavam as 
terras nos periodos de estia- 
gem prolongada, cormuns na 
região, têm desaparecido. E os 
agricultores que sempre con- 
taram com a estabilidade ces 
ses cursos dágua agora têm 
que se contentar em colher 
menos alimentos, 
Desde os anos 1990, uma 

área do tamanho de Alagoas 
— ou um quarto da floresta de 
cerrado das chapadas do ces- 
te baiano— foi desmatada e 
transformada em um mar de 
fazendas de milho, soja e al- 
godão. Um número crescen- 
te desses latifúndios utiliza 
água de irrigação nos cultivos, 
o que permite operar minter 
ruptamente durante o ano. 

Eles retiram a água do aqui- 
fero Urucuia, um gigantesco 
reservatório que fica ababeo 
das chapadas e dos rios que 
as cruzam. Os peraizeiros, 
que vivem do cultivo das ter 
ras mais acidentadas e pouco 
aptas para a agricultura me- 
canizada que é praticada nos 

planaltos, há muito afirmam 
que a irrigação em grande es- 
cala está roubando a água das 
suas nascentes nos vales, Mas 
até agora pouca atenção tem 
sido dada ao problema, 
Recentemente, no entanto, 

os agricultores ganharam ala- 
dos: hidrólogos tem consegui- 
do provar que o aquifero Uru- 
cuia está diminuindo e os ri 
os do oeste baiano, secando. 
Alguns cientistas afirmam 

que essas mudanças podem 
estar enfraquecendo as nas- 
centes, apesar de ninguém 
ter estudado ainda por que 
elas estão prejudicadas. Os 
especialistas ainda não che 
Ri amo d UM CONSENsO Si 1h ne 

quem, ou o quê, sertáo mabor 
culpusdo ca diminuição rdessa 
fonte de água, embora todos 
concordem que o agronegó- 
cio tem ao menos uma parce- 
la de responsabilidade. 
Em setembro passado, ao Er- 

do de um rio próximo ao seu 
sito, o geraizeiro Eldo Morei- 
ra Barreto contemplava a cor 
rente que serpenteava em um 
pequeno oásis coberto de ca- 
pim alto e verde, circundado 
por uma frondosa mata ciliar. 
A menos de cem metros da- 

li, uma floresta de arvores es- 
pinhosas e sem folhas, prova- 
velmente em hibernação, có- 
bria à terra ondulante até on- 
de a vista alcançasse. 

“Olha, que beleza de palmei- 
ral dizia, apontando paraum 
buriti “Essas árvores só cres- 
cem em áreas úmidas, como 
esta. Quando elas estão bem, 
as nascentes estão saudáveis” 

Mas a nascente já não éitão 

pujante quanto no passado, E 
Esso 0 preocupa porque ela é a 
fonte da irrigação de seus ter- 
renos e do vilarejo de Praia, a 
poucos quilômetros dali. 

Barreto foi até a nascen- 
te junto à uma equipe de vo- 
huntários da comunidade pa- 
ra podar arbustos que cres- 
cem próximos da cerca aú re- 
dor da vereda. Ela serve para 
manter o gado afastado, evi- 
tando o pisoteamento da ve- 
getação delicada e do solo ma- 
cio. Ele afirma que o corte da 
vegetação do redor da cerca 
evita que focos de incêndio, 
comuns no h HO TT Ns Tits 

EH tais Srs, Mas também pro 

vocados por gente interessada 
em desmatar, adentrem e da- 
nifiquem as nascentes. 
Hung Kiang Chang, profes- 

sor de geologia da USP afirma 
que a proteção da mataciliar, 
como os moradores estão fa- 
zendo, pode ajudar a prolon- 
gar a vida de uma nascente 
moribunda. Mas, por outro 
lado, tais esforços não são ca- 
pazes de reverter a causa pro- 
vável de seu declínio, ou se- 
ja, 0 esgotamento do aquife- 
ro Urucuia. Se ele não for in- 
terrompido, ele diz, o traba- 
lho de Barreto e sua comuni- 
dade terá sido em vão. 
No começo de2020, Chang, 

opesquisador Roper Dias Gon- 
calves e outros dois colegas da 
Alemanha publicaram um es- 
tado sobre o aquifero utilizan- 
do dados de satélites da Nasa. 
Os equipamentos, que medem 
Continuo no pog BY 
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atração gravitacional, forne- 
ceram material para que os 
pesquisadores pudessem de- 
duzir à massa de água que se 
encontrava no lençol freáti- 
coporizanos, de 200222014. 
Eles descobriram que duran- 
té esse periodo o aquifero per 
deu cerca de 10 km” de água. 
O esgotamento das reser 

vas do aquifero pode expli- 
car a diminuição dam das 
nascentes, Como as usadas pe- 
los agricultores do vilarejo de 
Praia, diz Chang. “Minha sus: 
peita é que provavelmente 
uma pequena queda no len- 
col freático [já afetaria as nas: 
centes” diz ele, Esses efeitos 
tém sido descritos em alguns 
artigos científicos. 
Em 2018, Gonçalves e dois 

colaboradores publicaram ar- 
tigo que examinava registros 
oficiais de 75 anos de marcas 
históricas no nível dos nos, 
Eles concluiram que, entre 
Igão e 2015, à vazão dos três 
rios principais durante a épo- 
caseca — quando dependem 
exclusivamente do aquifero — 
despencou 49%. Alguns cien- 
tistas questionam o mimero, 
Mas, ainda assim, todos os es- 
pecialistas concordam que a 
vazão dos rios e o nível do len- 
col freático estão diminuindo. 
Determinar à que causa es- 

sas mudanças têm, portan- 
to, implicações políticas im- 
portantes, Por exemplo, para 
prever osuprimento de água, 
não apenas na Bahia, mas ao 
longo de todo o curso do São 
Francisco, uma vez que o Uru- 
cuia é a fonte mais significa- 
tiva das águas do rio que se 
espalha por milhares de qui- 
lômetros em cinço estados e 
ajuda a gerar um décimo da 
energia hidrelétrica do Brasil 
Muitos hidrólogos concor 

dam que a redução no regi 
me de chuvas e a extensão 
dos latifúndios monoculto- 
res têm tido um papel na di- 
minuição dos níveis do Uru- 
cuia, mas divergem quanto à 
proporção em que isso ocor 
re. “Não temos respostas de- 
fmitivas” diz Chang, “Apenas 
estamos começando” 
A precipitação no oeste da 

Bahia aumentou desde i9g8o, 
mas, a partir do começo dos 

Feto Lado Galdigei feiitaga Media 

anos 1990, tem decrescido len- 
tamente, causando a seca re- 

cente, Comparado à década de 
Re, o periodo desde 1994 tem 
se mostrado 12% mais Seco. 

Eduardo Marques, gedlopo e 
professor da Universidade Fe- 
deral de Viçosa, autor de um 
artigo sobre o aquifero, diz 
que “uma década de diminu- 
ição de precipitação” é prova- 
velmente a causa primária do 
estresse hiúrico recente. 
Chang e Gonçalves discor 

dam. “Não tem a ver com as 
chuvas”, diz Gonçalves. À gi- 
gantesca perda de água detec- 
tada em seus estudos e nos da- 
dos dos satélites ocorreu em 
um periodo de 12 anos em que 
a precipitação quase não mu- 
dou “A única coisa que pode 
explicar a queda é a extração 
[da irrigação] afirma Chang. 
O Estado requer outorgas, 

como são conhecidas as per 
missões para o bombeamento 
de água que estipulam máxi- 
mos de vazão para as empre- 
sas. Chang explica, porém, 
que a supervisão é minima 
naBahia e que é provável que 
muito do bombeamento seja 
feito em poços artesianos ou 
bombas flutuantes nos rios, 
ficando assim subnotificado 
ou até mesmo inexistente no 
comtrole estadual, 
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1 bilhão de árvores 
Corte raso de 13.235 km? derrubou 
2,8 milhões de toras por dia, 32 a cada segundo 

Marcelo Leite 

humatota de clência e ambiente, muros de “Psiponkutas - Wagens com a Démcia Psicodéles Brando ca” ed Fósforo) 

Pouco importa se o leitor sé 
incomoda coma destruição 
da Amazônia, se votou em 
Joir Bolsonaro ou se consi- 

dera q crise do clima uma 
larsa pora impedir o desen- 
volvimento nacional; entre 
agosto de 2040 é julho de 
3021, cada brasileiro contri- 

buiu com quatro drvores po- 

ru dizimar a maior floresta 
tropical do mundo. 
Acontado passivo ambien- 

tal per capita é fucil de fazer 
Foram 3.235 kme de corte 

raso neste ano, segundo in- 
formou o Inpe (Instituto Nu 
cional de Pesquisas Espaci- 
ais) na quinta-feira (18). Co- 
da hectare de mata amazó- 
nica tem cerca de bos drvo- 
res, o que dá 6o mil por qui- 
lômetro quadrado, 
A devastação de 2021, Ler 

ceirouno na conta de Bolso: 

nro, ceifou um total aproxi: 
mado de 800 milhões de dr- 
vores, ou 3,75 por habitante, 
Não acontece só corte ruso 
na Amazônia, porém. 
Para cada hectare derru- 

budo se estima que outro 
tenha sido degradado com 
abertura de estradas qua- 
se invisíveis para satélites, 

| Dose, Reinaldo tosé Lopes, Marcelo Leite] qua, dia amaro, Espor Eailás 

Marco Heil Costa, cientis- 
ta atmosférico da Universi- 
dade Federal de Viçosa, pre- 
fere um melo-térmo, “Creio 
que os dois fatores são igual- 
mente importantes”, diz. Elee 
Marques, seu colega, acabam 
de completar um estudo so- 
bre o aquitero, financiado pela 
Aiba (Associação de Agricul- 
tores e Irrigantes da Bahia). 
Cientistas também diver 

quanto à pertinência de 
fmitar a irrigação em larga 
escala. Costa e Marques ar 
gumentam que as entidades 
reguladoras deveriam colo- 
car uma moratória nas ou- 
torpas concedidas nas áreas 
mais densamente irrigadas, 
como partes da bacia do rio 
Grande, um dos principais 
afluentes do São Francisço, 
Nessas áreas, eles dizem, 

não é possivel extrair água 
do reservatório subterrâneo 
de maneira responsável. Mas, 
pelo contrário, aumentar a ir- 
rigação em outras partes das 
chapadas seria aceitável 

fá Chang se opõe. Para ele, 
ainda não é momento de frear 
a extração, mesmo nas áreas 
mais exploradas e irrigadas. 
“Primeiro precisamos enten- 
der o funcionamento do aqui- 
fero como um todo, bem co- 
mo à dinâmica de interação 
entre água superficial e sul 
terrânea”, defende 
Muitos pesquisadores têm 

trabalhado para aprimorar 
o modelos e, assim, enten- 
der melhor os fluxos de água 
nos rios e no subterrâneo do 
veste baiano. Esses estudos, 
eles ressaltam, vão permitir 
quantificar os efeitos da agri- 
cultura na repião. 
Goncalves nota, contudo, 

com preocupação, que, quan- 
do esses estudos encontra- 
rem as respostas definitivas, 
o Urucuia pode já estar irre- 
mediavelmente danificado. 
“Talvez tenhamos respos- 

tas definitivas dentro de dez 
anos”, ele diz, enquanto as 
reservas do aquifero “traba- 
lham com um tempo geoló- 
ico”. “Elas podem levar mi- 
ares de anos para se recom- 

por”, conclui. 

Ds jornadistas v ajarám com apos da 

Pulitzer Center on Cris Be port ng 

fogo rasteiro que adentra q 

mute e efeito de borda (mor 

te de árvores expostas q fo: 
gu, vento E ressecamento na 

vizinhança de dreas desma- 
tadas). 

É possivel que, para cada 
quatro árvores derrubadas, 

outra morra no interior dus 

dreas qindoa com cobertura 

vegetal. Ou seja, 1 bilhão de 
drvores mortos só meste ond, 

&pg milhões pormês, 2,8 mi. 
lhões por dia, nó mil por ho- 
rá, 2.000 por minuto, 42 por 
segundo (no ler este texto em 
voz alta, mais 7.500 estarão 
no chão). 

Isso sem incluir outros 
biomas também sob pres 
são, como o cerrado, A sa: 
vana brasileiro, mais aber 

ta, Mus com muitas Es: 

pécies lenhosas, tem per 

dido 7.900 km por ano 

=uma enormidade para 

drea com apenas metade 

da Amazônia, onde 50% já 
cairam sob correntões, fo- 
go, tratores e patas de bois 
fino irmá maior 20%). 

Nos três anos de Bolsona- 
ro dominados pelo minis- 
tro Ricardo Salles na posto 
do Meio Ambiente, a flores- 

: FOLHA 

tt umazônica se reduziu em 
44.215 km, superficie maior 

que a Bélgica. Se o poste su- 
cessor (Joaquim Leite) pre- 
ferir a bilhões de drvores. 
Comecei « escrever sobre 

Amazônia em 1988, mesmo 

una em que os queimados 
se tornaram tema de debo- 
te global e o Inpe passou o 

publicar estimativas de cor- 
te raso, Foi também o ano 
em que Chico Mendes foi as- 
sussinado, lider seringuei- 
ro que Salles considerou ir- 
relevante. 
De lá parú cá, foram mais 

de 470 mil km de floresta de 

vastada, Uma Suécia, ou 28 
bilhões de árvores cotdas. 
Pora codo terráqueo vivo, 
4,5 delas a menos, É acabru 
nhante. 
Nem precisa Jazer cúlcu- 

los sobre quanto carbono 

foi parar na atmosfera, com 
isso, é contribuiu para deto- 
nur a crise do clima. Já fize- 
ram: por obra do desmata- 
mento, nussa maior fonte de 
emissões de corbono, à Brasil 
upareve em quarto lugar co- 
mo poluidor climático, com 
s% do total emitido desde o 
início da era industrial. 

ambiente 

Ficamos atrás dos EUA 
(20%), China (11%) e Rússia 

(7%). A diferença: nesses po- 
ses, às emissões serviram 
em gerol para desenvolver 
a indústria, gerar empregos 

e melhorar a vida da popu- 
lação, 
Por aqui, a destruição da 

mata atlântico, do floresta 
amuúzónica, do cerrado, da 
cogtinga e do Puntanal tem 
contribuido só para abrir 
áreas de pastagens impro- 
dutivas e para enriquecer qa- 
rimpéiros, múdeireiros ile- 
gais, grileirose pecuaristas. 
O povo de quem Bolsonaro 
gosta E que vol nele sem 

pestanejur, 
O leitor talvez não se in- 

comode com à destruição 
da Amazônia, pode ter vo- 
tado em Bolsonaro e consi- 
derur a crise do clima uma 

farsa contra o desenvolvi- 

mento nacional. Quem sabe 

não se importe com as men- 
tiras do governo Bolsonaro 
em Glasgow nem com a ocul- 
tação dos dados do desma- 
tamento antes da COP-26. 
Esse é o problema: uma 

parte considerável do Brasil 
não tem vergonha na cara. 
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e O rte ESPORTE Uh GP do Qatar ith Manchester City x Everton | 13h ATP Finals 
ÃO VIVO FT, ant Inglês, ESPN RAT Ténis, em 

Crítico do regime do Qatar, Hamilton largará na pole no GP deste domingo, em Lusail, Verstappen sairá em 2º manmisata park 

Cidade do Qatar construída 
para a Copa recebe GP de Fl 
Lusail foi idealizada para mudar imagem e abrirá Mundial daqui a um ano 

Alex Sabino 

são PAULO Daqui à um ano, 
em 21 de novembro de 2072, 
O Qatar espera que centenas 
de milhares de pessoas este- 
jam em Lusail, a cidade que 
a familia real quer ver como 
símbolo da mudança de ima- 
gemido país Dentro do Lusail 
lconic Stadium deverão estar 
B6.250 torcedores para o pri- 
meiro jogo da Copa do Mundo, 
Neste domingo (21), a mes- 

ma Lusail receberá o primeiro 
GP de Fido país, às vh (Band 
e Bandsports transmitem). 
Embora os números não te- 
nham sido revelados, a esti- 
mativa é que O governo pa- 
gue USS 65 milhões (R$ 361 
milhões) 30 ano pelo direito 
de receber a prova. 
O Qatar terá seu GP em ou, 

mas não em 253, ai causa 
do Mundial de futebol, A cor 
rida será retomada a partir de 
2247, quando entrará em vigor 
ocontrato de dez anos com a 
Fx Ovalor total, já computado 
omontante deste ano, chega- 
rãa USS 715 milhões, 
A prova será disputada no 

Lusail International Circuit 
que, após reformas, poderá 
receber 25 mil pessoas. Cons- 
truido em 2004, tem recebi- 

do a MotoGP todas as tem- 
poradas. 
A chegada da Fi manteve 

viva a discussão sobre a falta 
de democracia no Qatar, 05 
direitos humanos e as condi- 
ções dos trabalhadores das 
obras espalhadas pelo pais 
— 2a população de cerca de 
2,7 milhões de pessoas, ape- 
nas q20 mil são gataris. 
“Quando esportistas vão pa- 

ra esses locais, têmo dever de 
colocar em foco esses probte- 
mas, Esses lugares precisam 
de escrutínio, Direitos iguais 
sáouma questão séria” disse 
osetevezes campeão mundi- 
al de Fi Lewis Hamilton. 
Entidades de direitos huma- 

nos reclamam das condições 
de trabalho análogas à escra- 
vidão dos operários. Havia 
também a kafala, denomina- 
do dada ao sistema de traba- 
drtienvádo os trabalhado- 
res migrantes, Após pressão 
internacional e da Fifa, algu- 
mas reformas COMEÇAM d 

ser feitas nos últimos anos. 
Há dois anos, quando rece- 

beu o Mundial de Clubes, o 
Qatar ri q sa sua Dfen- 
siva de relações públicas pa- 
ra mudar sua imápem A reali- 
zação de eventos esportivos é 
uma das pontas da estratégia. 

O tempo e o espaço 
No clássico sul-americano, faltou um Xavi no meio-campo 

Tostão 

“Não hã nenhum problema 
comaliberdade de expressão 
no Qatar, Os pilotos de Fi são 
livres para dizerem o que qui- 
serem. O Qatar está aberto às 
críticas é“ nos últimos anos 
tem trabalhado duramente 
para melhorar a situação dos 
seus trabalhadores” disse Ab- 
delrahman al-Mannai, presi- 
dente da federação de auto- 
velocidade do Qatar, em en- 
trevista à agência AFP 
Segundo o diário britânico 

Guardian, de dezembro de 
2010 a março de 2021, cerva 
de 6.500 trabalhadores mor- 
reram durante a construção 
de estâdiosou obras de infra- 
estrutura para a Copa do Mun- 
do de 2022. Aorganização do 
tormeio contesta esse dado. 
Apenasa construção do es- 

tádio em Lusail, iniciada em 
2017, envolve qo mil trabalha- 
dores divididos em turnos 
diumos e noturnos sete dias 
por semana. Ás únicas exce- 
qões são os feriados religiosos, 
Acidade é parte de um pla- 

no muito maior do Qatar do 

que apenas competições es- 
ortivas. As obras foram ace- 
irado partir do momento 
emiqueo pais recebeu o direi- 
to de sediar a Copa, em 2010. 

Lusail foi idealizada pelo an- 

Cronista esportiva, paricipou como jogador das Copas de956 e tapa É fermado em medica 

Uma das palovras mais ditas 
no futebol é espaço, Serve pa- 
ra explicar tudo. Quando se 
gunha, é porque o time apro- 
veitou us espaços, quando se 
perde, a razão é por ter deixa- 
do muitos espaços. “Precisa- 
mos compactar e diminuir os 
espaços” gostam de dizer Os 
treinadores. 
Toda equipe que marca mui: 

to atrúse que diminui os espa- 
ços na defesa fica pressiona- 
da e muito longe do outro gol 
Quando o meio-campo avança 
demais e os zagueiros perma- 
necem colados à grande área, 

| posa. juca Kfouri, Tostão | see. Juca Kfouri, Paulo Vinicius Coelha | TER Renata Mendonça 

como é omais frequente no fu- 

tebol brasileiro, sobram mui- 
tosespaços entre os dois seto- 
res. Se o time marca em blo- 
co, mais à frente, sobram es- 
paços entre os jogadores é 0 
goleiro. É preciso saber jogar 
fora do gol. 

As pessous falim muito que, 
no passado, ero muito mais fú- 
ciliogur, porque havia muito 
espaço. Por outro lodo, jogo- 
dor ruim não enganava, não 
tinha a desculpa de que não 
teve espaço, como ocorre hoje. 
Uma grande evolução no fu 

tehol éalternar durante o mes- 

mo jogo ou em partidas dife: 
rentes, vários tipos de marca- 

ção, de acordo com o momen- 
to, com o adversário e com as 
coracteristicas dos jogadores. 
Brasil e Argentina marcaram 
em todo o campo, desde a sar- 
do de bola do goleiro, com mui- 
to eficiência. 
A seleção brasileira tem si- 

do muito mais forte no siste- 
ma defensivo que no ofensivo. 
Todos os jugudores pressio- 
nam na marcação. Fred e Fa- 
binho anularam Messi O qr 
gentino, assim como Neymar, 
demonstra uma queda técni- 

| DuA Tostão | qui. Juca Kfoun 

tigo emir xeque Hamad bin 
Khalifa al Thani para receber 
200 mil habitantes. Asobras, 
estimadas em US$ 45 bilhões 
em ãoos (R$350 bilhões) fo- 
ramentregues à Qatari Dier, 
uma construtora estatal, À 
ideia não é apenas desafo- 
gar Doha, centro comerci- 
al, econômico e populaci- 
onal do país, mas também 
encabeçar um projeto de 
transformação geopolítica 
O Qatar quer se pa ren 

der da depen Pad EX- 
tração de petróleo e pás na- 
tural e se tornar um centro 
de turismo até 2030. Preci- 
sa, para isso, encontrar uma 
forma de melhorar sua com- 
plicada relação diplomát- 
ca com os vizinhos, espe- 
cialmente Arábia Saudita 
e Emirados Árabes. Ambos 
acusam a família real qata- 
ri de financiar atos terroris- 
tas, O que O pais nega. 
O bloqueio comerciale de 

tronteiras imposto vid 
ditas e emiradenses toi aban- 
donado neste ano graças, em 
parte, sos esforços da Fifa, 
A entidade vê a liberdade 

dos turistas para circular 
entre as três nações como 
fundamental para o suces- 
so econômico do Mundial. 

ca, com menos movimentação 

em campo. 
Espero que seju passageiro, 

Faltaram às duas seleções o 
principal, o queencanta, à tro- 
code passes, as triongulações, 
as chances criados de gole o 
encontro do craque do meio- 
compo com a bola 
Ashoas atuações de Paque- 

tá, no Lyone na seleção hrasi- 
leira, mesmo sem o brilho dos 
craques, e a evolução de Vini- 
cius Junior, no Real Madrid e 
agora na seleção, podem me- 
lhorar, junto com Neymor, o tu- 
lento ofensivo. Poguetá pode 

Kansas City deseja se 
afirmar como 'cap ital do 
futebol” e do 'soccer' 
Fernanda Silva 

Kansas crrr Um outdoor de 
750 metros quadrados em 
uma das avenidas mais mo- 
vimentadas de Kansas City 
e osinal mais claro do quan- 
to a cidade penisa na Copa do 
Mundo, Mas o anúncio nada 
tem a ver com a contagem 
regressiva de um ano para 
o torneio no Qatar O foco 
no centro-oeste dos EUA é 
a cdição de 2026 do Mundial, 
A placa, que ocupa o equi- 

valente a seis andares da late- 
ral de um prédio comercial, 
é direta; “Queremos a Copa 
do Mundo” Eo desejo ecoa- 
dona cidade de cercade soco 
mu habitantes. 
Um moderno bonde foi 
envelopado com o slogan da 
campanha e são incontáveis 
as bandeiras suspensas nos 
postes de luz e os prédios 
iluminados com as cores eo 
simbolo da iniciativa. Peque- 
nos comerciantes emorado- 
res aderiram 40 movimento. 
No último mês, a mensa- 

gem foi intensificada, com 
apoio de entidades priva- 
das, como a administração 
do aeroporto local e a rede 
hoteleira, por causa da visi- 
ta de representantes da Fifa, 
Kansas City é uma das 17 

metrópoles americanas que 
ainda luta pela chance dese- 
diar a Copa. Onze serão es- 
colhidas. Elas irão se juntar 
a três cidades mexicanas e 
duas canadenses, já que, pela 
primeira vez, à competição 
será realizada em três paises 
ao mesmo tempo, O anúncio 
das sedes deve ocorrer no 
primeiro semestre de 2022 
“Não há hugar mais anima- 

do oumais preparado do que 
Kansas Clty para receber à 
Copa do Mundo em 2026” 

“feito Quinton Lucas 
KE não oferece só 

uma combinação única de 
acessibilidade e apoio regio- 
nal, mas também o amor de 
nossa comunidade pelanos- 
sa cidade. Estamos empolga- 
dos para mostrar tudo o que 

digo 
à Fol 

temos a oferecer” 

Apesar do timismo, o pre- 
feito sabe que a disputa se- 
rã complicada, porque en- 
volve locais mundialmente 
famosos, como Los eles 
e São Francisco, na Califór- 
mia, Nova Forke Nova Jersey, 
na costa leste, e Seattle, em 
Washington. À aposta para 
vencera corrida é trabalhar, 
também, a força regional, 
“Quando a gente pensa 

nos Estados Unidos, sem- 
pre pensa nas costas leste e 
oeste” disse o francês Yann 
Passet, que está há sete anos 
no pais e é perente estraté- 
gico da campanha, “Temos 
muito para falar do centro- 
Deste, Às pessoas merecem 
conhecer a repião e a regi- 
ão merece estar nesse cen- 
tro de atenção. 
Nos últimos dois anos, à 

cidade esteve no centro dos 
noticiários esportivos, Is- 
so porque o time de futebol 
americano da região, o Kan- 
sas City O ig pd du- 
as finais do campeonato na- 
cional, levando para casa o ti- 
tulo do Super Bowlem 026, 
E serio justamente na ca- 

sa dos Chiefs, o Arrowhead 
Stadium, que os jogos eis 
am realizados. Isso por 
a capacidade de público já E 
de 76.416 pessoas — quatro 
vezes maior do que a do es- 
tádio do Sporting KC, time 
de futebol da cidade, 
O destaque do time de fu- 

tebol americano da região 
não impede Kansas City de 
ostentar o título de capital do 
“soccer” nos Estados Unidos. 

“A cidade é apaixonada por 
futebol. O estádio, por con- 
ta da torcida, é conhecido 
em toda liga por ter uma at 
mosfera que assusta. É o cal- 
deirão, como eles chamam”, 
diz Igor Julião, lateral direito 
do Vizela, em Portugal, que 
recentemente deixou o Elu- 
minense e também já deten- 
deuo Sporting KC, 
Caso seja escolhida para 

sediar a Copa do Mundo, a 
cidade deve receber de cin- 
co a sete jogos. Em 2026, O 
tomeio terá 48 participantes. 

Os bondes da cidade estão em campanha sporvegkt/Divulgação 

ser uma opção em várias po- 
sições, de acordo com o mo- 
mento, 

No clássico sul-americano, 
faltou um Xavi no meio-cum- 

po, agora técnico do Barcelo- 
na. Xavi dizia, quando jogava, 
que o futebol é o entendimen- 
to entre o tempo ec espaço, O 
uso do espaço no tempo certo, 
No Barcelona, Xavindo qus- 

cova de dor o passe paro o jo- 
gudorhvre ao lado, pois a joga- 
da não prosseguia, nem para 
o companheiro marcado, pa- 
ra não ser desarmado. Davao 
passe para o jogador próximo 
ao marcador. Este tentava an- 
tecipar eo companheiro tocu- 
va de primeiro e, assim, suces- 
sivamente, avançavam com a 
bola até alguém se infiltrar pa- 
ru recebê-la mais perto do gol. 
Para ter tanto precisão e in- 

ventividade no meio-campo, é 
necessário ter um Xavi, um Ini 

esta, um Gérson, da Copo de 
1970, um De Bruyne, um Fal- 

[sex Paula Winks Coelho, Sandro Macedo [são Marina teldro 

cão e outros. Eles comandam 
e reinventam o jogo. 

Sabids da crônica 
Em minha juventude, lia muil- 
to as crônicas extremantente 

líricas, marcos da época, que 
faleavam da vida, do cotidiano, 

com nenhuma pretensão de di 
Lar regras é comportamentos. 
Estou retendo alguns textos 

de seis craques cronistas dá 

época (Fernando Sabino, Pau: 
lo Mendes Campos, Vinicius de 
Moroes, Stanislaw Ponte Pre- 
ta, Rubem Braga e José Carlos 
Oliveira), uma antologia or 
ganizada pelo escritor Augus- 
to Mussi São mais ou menos 
do mesmo periodo Pelé, Gar 
rincha, Chico Buarque, Milton 
Nascimento, às Beatles, Clarice 
Lispector, Carlos Drummond 
de Andrade, Louis Armstrong 
e tantos outros gênios. 
O mundo e o futebol muda- 

ram. Não eram melhores nem 
piores. Eram diferentes. 
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Jogadores rubro-negros come moram a conquista no estádio Centenário, que recebeu pouco público asáres Cuenca Olagado [Revit 

Bi da Sul-Americana amplia 
feitos recentes do Athletico 
Time paranaense bate Red Bull Bragantino e leva 3º titulo expressivo em 4 anos 

ATHLETICO 1 
RED BULL BRAGANTINO D 

Luciana Trindade 

são pauLo Como objetivo de 
terminar a temporada com 
mais dois titulos em sua gale- 

cia, o Athletico alcançou neste 
sábado (20) a primeira parte 

da meta, do vencer o Red Bull 
Bragantino, 1 à 2, no estádio 
Centenário, no Uruguai, on- 
de conquistou o bicampeo- 
nato da Copa Sul-Americana. 

Nikão foi quem definiu o 
duelo eum Montevidéu, que 
chamou a atenção por rece- 
ber um pequeno público ape- 
sar da importância do jogo. 

Com capacidade para cerca 
de 60 mil pessoas, o estádio 
teve grande parte de suas ar 
quibancadas vazias. 
Se pode ser considerado um 

revés para o modelo de deci- 
são única adotado pela Com- 
mebol em ac19, não ofusca o 
sucesso do Atletico em cam- 
po ena gestão. Após ter venci- 

Corinthians busca o tri na Libertadores Feminina 
CORINTHIANS 

SANTA FE 

ih, em Montevideu 

Na Ti Fox Sports e Conmebol Tv 

sãopauLo O Corinthians terá 
neste domingo (21) achance 
de ampliar o domínio brasi- 
leiro na Copa Libertadores 
Feminina, Em busca do tri- 
campeonato continental, o 
time alvinegro encara o In 
dependiente Santa Fe (COL) 
na decisão da 13º edição do 
torneio, vencido nove vezes 
por equipes do Brasil, 
A cidade de Montendéu, 

no Uruguai, vai sediar o com 
fronto, marcado para as 20h 
(de Brasilia), no estádio Gran 

Parque Central, 
Campeão em2017e2019,0 
Corinthians é um dos princi- 
pais responsáveis por coltcar 
o Brasil nã dianteira do ran- 
king de conquistas no princi- 
pal campeonato feminino do 
continente. Apenas o São Jo- 
sé-SP ganhou o campeonato 
mais vezes, com trés troféus 
(2011, 20] € 2014), 
Além do clube do Parque 

São Jorpe, Santos (2009 E 
2010) é Ferroviária (2015 € 
2020) também venceram du- 
as VEZES à competição. 
Com uma campanha per 

feita até aqui (120% de apro- 
veitamento em cinco jopos), 
o Corinthians, atual campe- 

ão brasileiro, entra como fa- 
vornito na decisão. O Santa Fe, 
porsuavez, chegou à final de- 
pois de encarar duas dispu- 
tas de pênaltis, nas quartas 
e na semifinal, fases em que 
eliminou, respectivamente, 
as brasileiras do Avai-Kinder: 
mann e da Ferroviária. 

jã o time alvinegro goleou 
q Nacional (URU) por 8 a o 
na semifinal, mas o jogo fi- 
cou marcado por um caso de 
racismo, À atacante Adriana 
foi chamada de“rmacaca” por 
uma adversária. 
A equipe alvinegra então 

respondeu com gols e ges- 
tos de protesto, além de co- 
brar providências. 

A volta do filho avarento 
Fábio Carille retorna a Itaquera para fazer o Corinthians provar de seu veneno 

Juca Kfouri 
Jormalistã & autos de “Confesso que Perdi 

Fábio Carille vai se sentar pela 

primeira vez no banco do está: 
dio de Itaquera contrao clube 
que o consagrou como compe- 
do brasileiro de 2017, 0 hepto- 
campeonato do Corinthians. 

Você se lembra como foi o 
campanha corintiana? 

Pois eis que 0 time ficou in- 
victo durante todos 0819 jogos 
do primeiro tumo e só perdeu 
no 27º jogo. 

Sofreu umo quedo no segun- 
do turno, mas terminou cam- 
peão com trés rodadas de an- 
tecedéência. 
E por quechamar Carille de 

“E tomado em cidntds sociais pela USE 

uvarento? 

Porque em 38 jogos o Co- 
rinthians marcou apenas so 
gols; porque das 21 vitórids, 
dez forum por 1a 9;e, final 
mente, porque Carille exerci- 
tougo máximo a arte de defen- 
der, responsável que era pelo 
sistemo defensivo quando au- 
xiliar de Tite, tanto que o alvi- 
negro sofreu só qo gols. 
Em resumo, na média, do 

fim do campeonato, o time 
marcou 1,31 gol por jogo e so- 
freu 0,78. 

Se q róra leitora é o ráro lei- 
tor forem corintianos hão de se 

lembrar como era sofrido, em- 

bora tenha chegado um mo- 
mento em que q fiel torcedora 
e o fel torcedor tinham certe- 
za de que 0 time faria um gole 
seguraria 0 resultado. 

Bonito, convenhamos, não 
era, porque era o resultadismo 
elevado à potência máxima 
Ou seja, de pródigo, Carille 

não tinha nado quando mo- 
rou no zona leste, antes de ir 
para o chamado mundo dra- 
be, elá enriquecer e deirviver 
na angustiada Vila Belmiro. 
Neste domingo (21), Coril- 

le fará seu ex-clube provar do 

do o segundo torneio de clu- 
bes mais importante do con- 
tinente pela primeira vez em 
2018, O time paranaense vol: 
tou a protagonizar uma cam- 
panha vitoriosa, 
A premiação pela campanha 

do título éde USS 6,8 milhões 
(R$ 38,2 milhões). 
Um dos poucos times brasi- 
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leiros a atravessar a pandemia 
de Covid-1g sem contrair no- 
vas dividas, mesmo num ce- 
nário de queda de receitas, 0 
Athletico ainda terá pela fren- 
te a disputa da final da Copa 
do Brasil, A decisão será con- 
tra o Atlético-MG, nos dias 12 
e 15 de dezembro. 
No torneio nacional, tam 

bem lutará pelo hicampeo- 
nato, depois do recente titulo 
conquistado em 2019. Astrês 
taças em mata-matas, soma 
das a quatro titulos estaduais 
(2016,201Ã, 2019 € 2026), sãos 

frutos colhidos pelo modelo 
de gestão amparado em três 
pilares: venda de direitos de 
transmisão, bilheteria junto 
com sócio torcedor e trans 
jerências de atletas, 

Foi baseado nesse tripé que 
a agremiação conseguiu en- 
cerrar o último ano com um 
superávit de R$ 136 milhões, 
Em campo mesmo sem es- 

trelas, o elenco comandado 
por Alberto Valentim conta 
com atletas decisivos, como 
Nikão, 29, no clube desde 2015 
e que foi peça importanteem 
todas as recentes conquistas. 

Foi ele quem abriu o cami- 
nho para a vitória sobre o Red 
Bull Bragantino, 20528 minu- 
tos da etapa imicial, quando 
acertou um voleio após rebo- 
te do goleiro em chute de Te- 
rans, Nikão lembrou de home - 
nagear o português Antônio 
Oliveira, que deixou o chube 
em setembro e foi substitui- 
do por Valentim. Na Sul-Ame- 
ricana, este comandou a equi- 
pe apenas na final. 
Enquanto o elenco do Ath- 

leticovibrava, o Red Bull Bra- 
gantino viu frustrada a expec- 
tativa do clobe de conquistar o 
primeiro titulo internacional 
de sua história. Algo que pas- 
sou a fazer parte do horizon- 
te do time, sobretudo, a par 
tir de 2019, quando foi com- 
prado pela empresa de ener 
géticos que agregou o seu no- 
me ao da agremiação, 
Mas a evolução é inegável, 

Além do vice na Sul America- 
na, a equipe também briga pe- 
las primeiras posições do Bra- 
sileiro e por uma vaga na Li- 
bertadores de 2022. 

Clássico em Itaquera tem pressão 
e reencontro com Fábio Carille 
CORINTHIANS 

SANTOS 

1éh, nã Neo Quimica Arena 

Na TV Globo 

sioravLo O clássico entre Co- 
ninthians e Santos neste do- 

mingo jajval prCINOVEE O Pes 

encontro de Fábio Carílle com 
o alvinegro da capital, clube 
que o projetou como técnico. 

Carille assumiu o Santos em 
setembro, no lugar de Fernan- 
do Diniz. A missão era evitar 
o rebaixamento no Campeo- 
nato Brasileiro. Com 42 pon- 
tos a cinco rodadas do fim, a 
equipe santista estã próxima 

veneno que destilouem 2017, € 

não deu certo em 2079 do vol- 
tar do Parque São Jorge, por 
que para Santos 0 empate so- 
ará como triunfo na luta por 
ficar longe da zona do rebai- 
xMEnto. 

Carille reencontrorá tam- 
bém Sylvinho, com quem tra- 
balhou nú comissão técnico 
corintiana em 2013, ambos dis- 
cipulos de Tite, outro adepto 
de arrumar primeiro atrás po- 
ra pensar no ataque depois, 
embora em 2015 tenha mon- 
todo um Corinthians capaz 
de encantar. 

da meta e passa a vislumbrar 
atéuma vaga na Libertadores. 

Carille teve trajetória vitori- 
osa no Corinthians, onde con- 
quistou o Brasileiro deso17 co 
tricampeonato paulista, mas 
foi demitido na última passa- 
gem, O sucesso folum dos mo- 
tivos que fizeram o clube do 
Parque São Jorge apostar em 
Sylvinho, também ex-auaili- 
ar do time e velho conhecido. 

Essa bagagem, porém, não 
o livra de críticas. Apesar de 
o Corinthians brigar por uma 
vaga entre os quatro primei- 
ros colocados, Svlvinho estã 
sob pressão constante, 

Coisa que Syhvinho está lon- 
ge de alcançar do contrário, 
além de se acovardar fora de 
cosa como fez na ccachopan- 
te derrota para o Atlético Mi- 
neiro e na covarde derrota pa 
ra os reservas do Flamengo. 

Perder para duas equipes 
superiores até estava no pro- 
grama, o inconcebível foi o jei- 
to como se deram as derrotas. 
Avitório contra o Santos po- 

rã o time ny Gg é o fuvoritis- 
mo é óbvio, como aconteceu 

quando o Corinthians emco- 
su, enfrentou a última coloca- 
da Chapecoense, o decadente, 
porque exaurido, Fortaleza e 
o atrevido Cuiabá. 
A Fiel não deve esperor no- 

da de muito diferente es ao 
será goleada, porque Carille 
virá com seus dois ônibus da 
praia para estacioná-los na 
frente das áreas de loguera. 

Libertadoras 
O Corinthians também é favo- 

esporte 

Leila Pereira 
é a 1º mulher 

eleita para 
comandar o 
Palmeiras 

Carlos Petrocilo 

são pauto Leila Pereira, 57. 
fox eleita neste sábado (20) 
para ser a presidente do Pal- 
meiras pelos próximos tres 
anos. Ela dará início à sua 
gestão a partir de 15 de de- 
zembro, em substituição a 
Maurício Galiotçe, 
Como não havia chapa 

de oposição, a empresá- 
ria precisava apenas ob- 
ter mais de so% dos votos 
da Assembleia-Geral para 
ser ratificada no cargo, Dos 
2141 votantes, Leila foi es- 
colhida por L8gg —244 vo- 
taram em branco. 
A primeira mulher man- 

datária emioz anos do clu- 
be terá outras duas entre os 
vices: Maria Tereza Ambro- 
sio Bellangero e Neive Con- 
ceição Bulla de Andrade. 

Natural de Cambuci (RJ), 
Leila dix ter se apaixonado 
pelo time alviverde por in- 
Huência do marido, o pau- 
lista José Roberto Lamac- 
chia Em 1966, le fundou 
a Crefisa, empresa de cré- 
dito e financiamento. 
Em 2014, enquanto La- 

macchia lutava contra um 
linfoma e o Palmeiras para 
escapar do rebaixamento, 
Leila sugeriu ao marido pa- 
trocinar o time. Em janeiro 
de 2015, 0 então presidente 
Paulo Nobre anunciou que 
a hnanceira aportaria, tni- 
cialmente, R$ 23 milhões 
por temporada. 
O valor triplicou em pou- 

co tempo, marcando o ini 
cio da escalada de poder da 
esidente da Crefisa na po 

itca do clube e junto à tor 
chda, além de um período 
vencedor nos gramados. 
Desde então, a equipe 

conquistou vários troféus, 
entre eles da Copa do Brasil 
(2015 e 2020), do Brasileiro 
(2216 e 2218) e da Copa Li- 
bertadores (2040). 
Agora, se desvencilhar 

dos conflitos de interesse 
na relação do clube com 
sua presidente-patrocina- 
dora será um dos maiores 
desafios da nova gestão. 

FORTALEZA 1 
PALMEIRAS O 

são pauLOo Ama semana da 
final da Libertadores, o Pal 
meras conheceu neste sá- 
bado a terceira derrota se- 
guida no Brasileiro, Jogan- 
do com os titulares fora de 
casa, perdeu para o Forta- 
leza. Robson marcou, Dois 
dos lideres do elenco, Gus- 
tavo Gómez e Weverton H- 
veram rispida discussão. 

rito para ser tricampedo con- 
tinental de futebol! feminino 
nesta noite de domingo (21), 
em Montevidéu, quando en- 
frentará as colombianos do 
Santa Pé. 
Campeás da Libertadores 

em 2017 é 2019, às corintia- 
nas têm campanha que quto- 
Fiza prever que ano sim, amo 

não, o Corinthians é campe- 
do. 2021 está com card e per 

fume de ano do sim. 
Basto dizer que as brasileiras 

chegaram à finalissima invic- 
tas, com seis vitórias, 22 gols 
marcados e dois sofridos. 
As colombianas têm três vi- 

tórias é trés empates (triun- 
fos nas quartas e nas semifi- 
nuis nos pênaltis, contra o Avai 
e contra a Ferroviária), com 

seis gols o favor é três contra. 
Ojogo será transmitido tun- 

to pelo canal da Conmebol 
quanto pelo Fox Sports, dszoh. 
As mulheres ulvinegras jo- 

gam melhor que os homens. 



folhacorrida 

NOSSO ESTRANHO AMOR | 

Primeiro date: quarentena 
Quando dois penetras entra- 
cam na festa em um aparta- 
mento de Paris, em 5 de se- 
tembro de 2020, Iza Campos 
estranhou Primeiro, porque 
Dencontro era secreto, ainda 
que legal já quea França tinha 
acabado de flexibilizar a qua- 
rentena. Segundo, porque não 
conhecia os doishomens que 
entraram na casa do seu ami- 
go, Bernardo, cada um agar: 
cado a uma garrafa de vinho, 
Era, como se diz em francês, 
um petit comité 

Exa se mudou para à Fra 
co cinco anos atrás. Advoga- 

da, ela foi gerenciar a equipe 
jurídica de uma seguradora, 
Foi com Bernardo, à amigo 
brasileiro com quem morou 
por anos. A festa, inclusive, 
comemorava que Bernardo 
havia conquistado um apar 
tamento só seu. E o dono da 
casa tampouco reconheceu 
os penetras. 
A festa começou às duas da 

tarde, Lã pelas u da noite, os 
tais dois caras chegaram O ma- 
relo de rosto fino e sobrance- 
as fortes chamou a atenção 

de Iza. Mas ela achou que era a 
bebida embaçando sua perce- 
peção. “He era bem bonitinho, 
Mas dai ache que trabalhosa 

IMAGEM DA SEMANA 

com cosmético, como quase 
todos os homens da festa, e, 
logo, provavelmente fosse gay” 

Descobriu que ele não era 
amigo de Bernardo. 
Ou de ninguém ah. Adrien 

er o seunome, e ele morava 
nosétimo andar. O colega com 
quem chegou era o vizinho do 
sexto, apartamento em cima 
da festa, que os dois puderam 
acompanhar só pelo barulho 
dos brasileiros, enquanto jan- 
Lavam juntos, “Já que a gente 
não vai conseguir dormuár, de- 
pois que a gente terminar de 
vamer, a gente passa li”, suge- 
riu o amigo a Adrien, que to- 
pou. Tecnicamente, eles não 
estavam saindo de casa, 
Ao chegar na testa, Adrien 

cumprimentou toda e cada 
uma pessoa com dois beijos. 
“Toda vez que ele ia cumpri- 
mentar alguém, fazia questão 
de me deixar no seu campo 
de visão, E me deixou por úl- 
timo”, diz ela. Depois de cum- 
primentá-la, foi falar no ouvi- 
do, que à música estava mui- 
to alta. “Sabe quando uma 
bochecha rela na outra, € lá 
emenda um beijo? Então.” 
DeSCiNtE algum tempo jun- 

tos, ela parou, olhou bem para 
o desconhecido e perguntou: 

Chico Felitti 
folha com nosscestranhaamor 

“Quantos anos você tem”, pa- 

rauma cútis cheia de colágeno 
eviço, “Trinta e dois, mas eu 
sei que não parece * ele disse, 
Ela, com 35, acreditou e, ho- 
ras depois, subiu dois lances 
de escada para acompanha- 
lo até sua casa. 
No dia seguinte, ela acor 

dou e viu na parede a noti- 
cia de emoldurada de que a 
França era campeã na Copa 
de 2018. Ela brincou: *Precisa- 
va colocar esse jornal em cima 
da cama?” Ele disse que sim, 
até porque era a única Copa 
feliz de que se lembrava. Ela 
coçou o queixo, Fez contas no 
dbaco da mente e perguntou; 
“Você tinha quatro anos em 
19982. Ele confirmou. “Ele ti- 
nha 25 anos, e não 42, como 
tinha me dito” Adrien deu 
de ombros. “Eu não me lem- 
bro de ter mentido, masacho 
que, se eu dissesse minha ida- 
de de verdade, você ia me re- 
chaçar” E ele não estava erra- 
do, confessa ela. 
Mas agora era tarde. O vinho 

já estava derramado. Os dois 
seguiram trocando mensa- 

mn, Na quarta seguinte, am 
5 receberam uma ligação do 

dono da festa: “Olha, uma das 
pessoas que estava lá no sába- 
do teve um teste positivo pa- 
ra Covid/ Decidiram que iam 
passar juntos à quarentena ate 
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os exames chegarem. 
Afinal, já tinham trocado 

fluidos o suficiente para se 
considerarem fatores de risco. 
No sábado, foram para a ca- 

sa dele. No domingo de ma- 
nhã, Iza recebeu o resultado. 
Positivo. Nasegunda-feira, ele 
recebeu um resultado nega- 
tivo, mas disse: “Desencana, 
a pente estã se beijando, co 
mendo juntos. Já foi” Na quin- 
ta, ele repetiu o exame. É pim- 
ba: positivo. Os dois tiveram 
sintomas leves. Perderam ol- 
fato e paladar, o que era pro- 
fisstonalmente complicado 
para ele, que trabalha como 
curador de uísque, 

Entre setembro e outubro se 
viam de trés a quatrovezes. No 
fim de outubro, a França vol- 
tovrão confinamento obrigato- 
rio, Uma amiga lbberou o apar 
tamento de 75 Mm” paraos dois 
ficarem até fevereiro de 2001. 
Desde 1; de fevereiro deste 

ano, vespera do Dia dos Namo- 
rados frances, os dois moram 
oficialmente juntos. Duas se- 
manas atrás, Adrien pediu za 
em casamento. “Já tem data, 
já tem “wedding planner, já 
tem hugar reservado em Flo- 
rianópolis” ela conta, À festa 
está marcada para 21. de janei- 
rode 2043, Ao contrário do dia 
em que se conheceram, Adri 
en vai ser convidado, 

Roberto Casmura/Fotoarena/Folhapeess 

Diante do impacto da alta da inflação em produtos básicos e alimentos, grupos protestaram na quarta (17) em frente à 
Bolsa de Valores de São Paulo, onde foi instalada à escultura “Touro de Ouro, considerado um simbolo do mercado financeiro 

FRASES DA SEMANA 

QUEM QUER SER 
UM MILIONÁRIO 
Paulo Guedes 
Dim eistro da Econ a disse ma 
Quinta (NB) Em Evento prómgrido 

pela Secretaria de Politica Económica 
Es Fasta que & dolar esti sema do 

patamar de eguiblheso por causa de 
brgas e barulho politico, mas que 
ESSE CÉNÁFIO, Quê IMpRoTa dbesso à 

bens pela popoilação, pode lnvirecer 
investimentos no pais 

“Ds fundamentos estão ai 
e o dólar está lã em cima 
ainda por causa da haru- 
lheira infernal. Não tem 
problema, quem entrar 
agora |para investir no 
pais| tem uma margem 
adicional de ganho. Além 
do que vai ganhar no pro- 
jeto em si, está entrando 
com um dólar favorável” 

RACISMO SEM CARBONO 

Douglas Belchior 
à Coalizão Megra por Disétos esteve 

com uma comitiva ná COESO, à 
Contate metas do Clrma da ONU malzoda 

arm Cliigom Pol a primáirá ef que o 

men meito negro participou do esento, 

apresentado por nómes cor do 

hstornador Douglas Belchior 

“É preciso que a econo- 
mia de baixo carbono, ou 
verde, como dizem, não 
repita os erros que a his- 
tória mundial cometeu 
até hoje. Entre eles, estão 
o racismo e os impactos 
socioambientais que são 
ainda mais agressivos nas 
populações quilombolas 
e negras das periferias. E 
temos também a falta de 
espaço no debate climá- 
tico. Sem essas mudanças, 
estamos falando, sim, de 
um novo colonialismo, mas 
agora pintado de verde” 

ALERTA VERMELHO 

Frank Vandenbroucke 
Mriniatio dá Saúde da Belg ca assume 

tre alem ta od morra uid O pais 

vive uma exploda da miteções pela 

Covid-a, CEnbro quê sé repede rem 

But lugares da Eunopa, restrições 

de crculação e ccgêncada uso de 
pdutucas voltam à vigorar 

“Se não levarmos as medi- 
das a sério, não chegare- 
mos 20 fim disso” 

ROSA DOS VENTOS 
Greta Thunberg 
ALhvista Sueca coithoou insuficiência das 
acordos de OOPS em sei Tuiller na 

Segurado (SG) é Se umiu é OUTHOS jivena 
de dd fesantes paises pera combinar 
proxestando pela defesa do meio 
amem 

“Um lembrete: aqueles no 
poder não precisam de con- 
ferências, tratados ou acor 
dos para começarem à 
tomar atitudes reais para 
o clima Eles podem come- 
car hoje. Quando pessoas 
o suficiente se juntarem, 
então à mudança virá e 
poderemos alcançar quase 

tudo, Ao invés de procurar 
esperança, comece a criar 
ela” 

ORDEM E REGRESSO 
Jair Bolsonaro 
D presidente [sem partido) afirmou 
na segunda (5) que a Enem ocorrerá 

normalmente neste mês, apesar da 
crise detonada Com & rendnca em 
massa de servidores de campus de 
chefia no drgão responsável por sua 
diganização O Mep, eim protesto contra 
a chefia do órgão Dante de denúncias 
de sssédio moral e pressões pars 
zlteras a prova sem respabio técnico 
nu pedapópieo Eolsonaro dese que 
D exarnmve a partir de agore mende nos 
prncipios declóg cos de seu governo 

“Ágora, começam a ter à 
cara do governo as ques- 
tões da prova do Enem. 
Ninguém precisa estar pre- 
ocupado com aquelas ques- 
tões absurdas do passado, 
temas de redação que não 
tinham nada a ver com 
nada” 

CRUZADAS 

HORIZONTAIS 
1. Cortar a ramã inútil de árvores / Uma abreviatura para ads 
ministração 2, Cidade do Rio de fanelra, ro rorceste do esta- 
do, divisa com Minas Cerais à. Devoção exagerada fingida ou 
afetada d. Ato de fingida devoção 5, (rg) United Mations 
Cidade de PE, a primeira capital do estado 6, 61, em romanos 
| Pessoa, individuo 7 Terra-dos rios ou dos campos enchar: 
cada pela água / (Vasco da) Grande ravegador português 
(1469-1524) 8. Cidade da França, capital do Mosela, berço de 
Paul Verlaína [ Pesar remorso 9. Do mundo material e não 
do espiritual 10. Cidade paulista próxima a Campinas N. 
Tornar mole / Eri lohnsor, ator 12. Merino, garoto / Uma 
arma de guerra 13. Olivier Anquier, chef e apresentador / 
Refrescar, movêndo leque. 

VERTICAIS 
1. Cão de combate de parde força / Porção de fumaça de 
clgatro inalada 2 Olivia Torres, Soo pai | Uma Puvem 
de abelhas / Desordem, bagunça 1, O Maravilha, um dos 
grandes romes do futebol brasileiro / Que faz afundar 4. 0 
instrumento do guarda de trânaito Um resultado da falto 
de nutrição 5. Corte final de impresso / O cantor é compo: 
mtor maranhense Baleiro 06, Tradicional time argentino de 
futebol / Regra 2. Ampliador / Índia, elemento quimico 8 
Acido desouiribonucleico / Diabo, satanás / Um grande cervo 
das regiões frias asiático-guropeias 9. À tenista Sharapova / 
Lançar com impeto e Força 

“Elos 'PLPA E CUM 'ouiaG YNO RL dopemvaury 
“E ELO Rubiey *9 '25a7 'apyam 5 ENoITy Dudy | dosiduu | 

“Epegt eras auevs Ot oBe Jnqua LESIVI LNTA 
JEUEQ RO EL EUA ANGELS “2j0py LL OUDDOS "DL OLA 
“God Dan po euro euro mus Op Fpuno ai san 

“Bag Pp JPURpO “E RUNDCE | T Up iUpod (IS VINOZ HOM 

SUDOKU 

Lembo art e ita 

DIFÍCIL 

O Sudoku e um Lipo de desafio 2 [NTefefelera ETR 
lagoa com crigem eusope a E pci PA di ] T 
aguiemorado pelos ELA é pele cd RS Ed A RE FLBjE 
lápão As regras são simples a Jeidivjels jo ja te] 

à josgadar deve preencher o Err FjLB Mises auadrado nar due está di- | E | | 
vodida em nove grida com no RAT TLD LA EAR 
ve lacunas cada um, de forma FAS GRRRRE TE DES: r| 
ue totem Os espaços em 
ratio conte aham iúmeros A a od BAT el 
de 74 8 Ds algariomos não o eleja id alo EE 
poder va sepetir na mermo Es] - ra 
couma linha ou prod [4 tiejo ie aja st] 

ACERVO FOLHA 
Há 100 anos 21.novA9a 

Cartas atribuídas a Bernardes serão 

examinadas por comissão militar 

balho será realizado sem 
que haja nisso algum ob- 
jetivo político. 

Vai ser múciado o exame 
pericial das cartas atribu- 
idas a Arthur Bernardes 
(que pretende ser candi- 
dato à presidente da Re- 
pública) e que foram pu- 
blicadas pelo jornal Cor 
reio da Manhã. Em uma 
dessas mensagens há fra- 
ses ofensivas à dignidade 
dos oficiais do Exército. 
O Clube Militar, em as- 

sembleia geral, nomeou 
uma comissão para fazer 
a perícia das cartas. 
Uma nota já foi envia- 

da para o diretor do Cor 
reio da Manhã, Edmundo 
Bittencourt, informando 
da criação dessa comis- 
são e dizendo que o tra- 

E LEILA MAIS EM 

acervo. folha.com.br 
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O último 

Curso 
Em entrevista a Matinas 
Suzuki Jr., o crítico 

Rodrigo Naves comenta 
os impasses da arte 
atual e explica por que 
vai encerrar seu 
curso histórico, que 
começou em 1989 cs 

9 Orabino que orientou Deborah Colker em novo espetáculo c6 orais dia dia 
Cassio Michalany 

& Índice revela peso da raça na desigualdade brasileira c10 Divulgação aleis mil 
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Nlustrada ilustrissima 

MÔNICA BERGAMO cumes 

Não quero mais errar 
nem rir da dor dos outros 
[Resumo] De volta à TV, a humorista chora e conta que chegou a pensar em desistir 

de gravar seu talk show por causa da pandemia e da morte de Paulo Gustavo 

Afirma também não achar mais que o humor pode tudo — inclusive ser criminoso 

Por Lígia Mesquita 

“Vou colocar no viva-voz 
um minuto para fazer o tes- 
te aqui”, avisa Tatá Werneck, 
718, antes de se submeter a 
um exame de PCR para Co- 
vid. “Mas vamos falando, Tó 
acostumadissima, O cara aqui 
do laboratório vai até passar 
o Natal aqui em casa. 

Por causa da pandemia, a 
atriz, humorista é apresenta: 
dora transformou SU casa ro 

Rio em estúdio para fazer su- 
as campanhas publicitárias. 

Ela diz que só saju de casa 
nesses quase dois anos para 
ir aomédico e gravar seu pro- 
vrama de entrevistas, "Lady 
Night”, do Multishow, 
A sexta temporada do late 

show que ela apresenta, es- 
creve e edita, foi gravada em 
julho, tendo entre os convida- 
dos os atores Ary Fontoura & 
Lilia Cabral, Marcos Mion e a 
ex-BBB Juhette Freire, 
No Twitter, algumas pes- 

sous que assistiram à estrela 
do programa na segunda (15), 
perguntaram à Tatá se era pi- 
ada ela aparecer várias vezes 
passando álcool em gel nas 
mãos, "Não, eu tava desespe- 
cada mesmo”, diz a atriz em 
entrevista por telefone na ma- 
nhã de terça (16), 

“Tó neurótica, A galera ali ti- 
nha que fazer uns três testes 
de Covid antes de gravar Os 
convidados chegavam com as 
narinas danificadas”, brinca. 

Ela conta que chegou a 
pensar em não fazer o “Lady 
Night” neste ano, por causa da 
pandemia. “Quando tava sem 
vagas em hospitais, falei: pa- 
ra quê vou gravar?” Jembra a 
atriz, que soma bi milhões de 
seguidores nas redes sociais, 
“E teve o que aconteceu com 
o Paulo, fiquei na merda: 
Paulo Gustavo, humoris- 

ta que morreu de Covid em 
maio, 205 42 anos, Cra ome- 

lhor amigo de Tatá. À atriz 
chorou ao falar dele durante 
a conversa com a coluna, in- 
terrompida no meio por causa 
da publicidade que iria fazer. 

Ela conta que Foi às lágri- 
más por causa do amigo em 
algumas gravações do “Lady 
Might”. Na entrevista com Le- 
andro Hassum, ao ouvir O co- 
lega dizer que ela e Paulo são 
estrelas da comédia, caiu aos 
prantos, “É muito dificil estar 
gravando depois do que acon- 
teceu com o Paulo, Fico pen- 

sando: “O Paulo, tão penta, 
generoso, incrível, foi embo- 
ra, Cheguei a persar'Por que 

vu mereço alguma coisa”, Fi- 
quei um tempo coma sindro- 
me de impostora”, disse, 

Essa Insegurança, parece, O 
tempo está ajudando à ame- 
nizar. Tatá já trabalha em no- 
vos projetos: em janeiro, filma 
um longa com Ingrid Guima- 
rães €, EM março, grava ouira 
vezo "Lady Night. 
Mas nenhum trabalho, afir 

ma, é mais importante do que 
estar com sua filha, Clara Ma- 
ria, 2, do casamento com à 
ator Rafael Vitti, 26. 

Leia a seguir os principais 
trechos da entrevista. 

= 

Quando sai para gravar o 'La- 
dy Night' eu ainda estava com 
muito medo [da Covid] muito 
triste. E aquele programa é o 

lugar em que realmente consi- 
go rir, em que aproveito aque- 
le encontro com à entrevista- 
do. Equando você tem um en- 
contro na TV, você não pode 
deixar passar penhum minu- 
to, não pode esmorecer por 
que as pessoas estão vendo, 

Passou pola minha cabeça 
não gravar o programa, Pri- 
meiro, quando tava sem va 
gasem hospitais, Eu falei: pa- 
ra qué vou gravar agora? E de- 
pois do Paulo não preciso nem 
falar [voz embarga] 

EM i ! 

Quando entrevistei o Lean- 
dro Hassum, eu tinha visto ele 
só duas vezes navida. Não pos- 
so nem falar |pausa, voz em- 
bargada)... E ele me fez cho- 
rartanto. É também rir tanto. 
Foi um momento de catarse. 
Acho que consegui rir e cho 
rar tudo que estava guardado, 
consegui me divertir depois 
domador tempão. Foi especial 

1 

Chorei várias vezes [lem- 
brando do Paulo Gustavo] nas 
gravações [do Lady Night. 
Quando entrevistei a Juliet- 
te, não tinha como [não lem- 
brar dele). O dia em que ela 
ganhou jo 'Big Brother Bra- 
sil, 4 de maio) foio dia que o 
Paulo morreu [começa a cho- 
rar). Ainda tô muito sensivel 
com isso (pausa). Quando ela 
tava ali, eu penisei'Póxa, aque- 
le foi um dia tão feliz pra tan- 
ta gente, eu tava ali torcendo 
por ela, é aí [Paulo morreu! 
Não queria aparecer choran- 
do no programa, queria que 
fosse um momento de alegria, 

perreue |á tá tudo Lobo pressao, 

A pandemia está dificil pa- 
ra todo mundo, mas descon- 
fava de quem dizia que tava 
bem. Eu achava esquisito, pern- 
sava Alguém tá conseguindo 
estar bem nesse momento? 
Sabe aquela pessoa que fala 
Consegui tirar um tempo pa- 
ramim. Eu falo: Tá, masvocê 
relaxou nesse tempo?. Porque 
assim, o mundo tá sofrendo. 
Fora depois tudo o que acon- 
teceu, perdio Paulo [Gustavo]. 
perdi outros amigos 

lá passei por momentos em 
que estuva muito male preci- 
sava trabalhar, e fazer comeé- 

diaé o meu ofício, Eu preciso 
aprender a tentar fazer com 
que as pessoas riam sendo um 
dia bom ou não pra mim, es- 
se é omeu trabalho, 

Sou super religiosa [é católi- 
ca| elembro de eucriança fa- 
lando que queria ser um ins- 
trumento, sabe assim? De fa- 
lar “Quero chegar num lugar 
desanimado e animar, fazer 
uma pessoa que tá triste ficar 
feliz. Sei que é cafona falar is- 
so Ver uma pessoa rindo me 
dá muita alegria 

L 

A gente viu a importância 
da cultura nesse momento de 
pandemia. É a música que vo- 
cê escutou quando tava sozi- 
nho [na quarentena), a série 
queviu, a piada da qualriu. A 
comédia ainda é colocada de 
lado, como se fosse o primo Tata Werneck no cenário de seu programa 'Lady Night, do Multishow  juhacatoutirhe 
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obre da interpretação, E eu 
evo muito a sério, Tentar fa 
ZeT uma pessou rir e meu mai- 
or prazer Tentar, ta? 

Com a história da pande- 
mia a gente percebeu que 05 
encontros eram muito rasos, 
A gente encontrava alguém é 
ficava o tempo todo no celu- 
lar. Fazia um passeio e ficava 
mais tempo fazendo foto do 
que aproveitando o passeio. 
No “Lady Night eu aproveito 
o passeio, vejo à paisagem, tó 
presente naquele momento. 
Ali é onde eu realmente con- 
sigo me divertir, me emocio- 
nar Só vou parar para pensar 
depois, Ai falo: “Putz prila, per 
di a linha, vialei. 

Não quero usar o meu tra- 
balho para nenhum desservi- 
co, Contratei a Ana Flor, uma- 
pessoa que entende muito so- 
bre muitas coisas, mestranda 
emeducação e mulher trans. 
Ela vê os episódios do 'Lady 
Night' antes [de irem aoar| e 
fala: “Tatá, 1sso aqui não dá. E 
ai fica uma hora me explican- 
do. Tem coisas que jarmais ima- 
ginei que poderiam ser oten- 
sivas. É não quero maiserrar, 

Não quero que esse progra- 
ma desinforme. Quero que di- 
virta, mas não que seja essa 
parada descompromissada 
com tudo, [ser| essa coisa de 
Ah, isso aqui é humor: 

De repente você tá lá e faz 
uma piada e quando vê tá sen- 
do gordofúbica. Não quero es- 
sa coisa [da desculpa| “O hu- 
mor acima de tudo. Não pen- 
so assim...mais. Porque não é 
[falar | “Ah, mas o mundo mu- 
dou. O mundo mudou pra 
gente que tava viajando, por 
que já era errado, Sempre toi 
doloroso para quem estava 
sendo discriminado com es- 
sa carapuça do humor. 

Um médico vai a congresso 
todo ano, tá se aperteiçoan- 
do sempre, não pode estap- 
nar. E eu também não, O co- 
mediante não pode ficar pa- 
rado no tempo, tem que ficar 
se reinventando. Não é assim 
A verdade é isso, é engraçado 
etodo mundo que se exploda. 

O politicamente correto 
vem com uma embalagem 
que parece que [interrompe |. 
Eu faço piadas muito escrotas 
comigo, com os outros. Mas 
term coisas que são crimino- 
sas. Não posso mais falar 'é en- 
graçado, É criminoso é pon- 
to, Não posso ser transfúóbica 
e falar Peraí, galera, 

Não brinco jamais com pan- 
demia. Eu não quero mais 
brinçar com a dor dos outros, 
que é a nossa também, é uma 
dor generalizada. Mas posso 
estar aqui te falando isso e dei- 
xar [alguma piada errada) na 
edição [do Lady Night'|. 
Sou muito religiosa, e acho 

que todas as religiões têm seu 
ator [pausa!.. Tenho medo 
quando alguém pega qualquer 
pessoa e enaltece, dessa coisa 
de [Galar| “Uhu, maravilhoso: 
Todo ser humano tem falhas, 
é contraditório. Não existe es- 
sa pessoa Uhu) perfeita, 

Em janeiro vou fazer um fil- 
me com a Ingrid Guimarães 
e direção da Suzana Garcia, 
o nome provisório é 'Minha 
Irmã e Eu. E em março gravo 
outra vez o Lady Night. 
Queria muito fazer o pro- 

grama aovivo, Com seus estos 
e acertos ali na hora. Espero 
que com essa matéria consiga 
convencê-los [o Multishow]. 
Agora novela, não, obriga- 

da. Sou fã e grata a todas que 
fiz!, mas não dá mais. 

| 

Antigamente en era focada 
100% no trabalho. Depois que 
a Clara nasceu nada é mais im- 
portante do que car com ela. 
Se você me perguntar agora O 
que eu faria se tivesse uma fol- 
ga, seria hcar deitada agarra- 
da com ela. 
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Em busca da rima 
Macabéa é a fantasia ideal para o que sinto por esse homem do meu passado 

TE 

Escritora e tradutora, autora de As Mulheres de Tiucoaspo. Mantére o site mar leneleliniecorm ba 

Virou uma pessoa ruim. Anti- 
gumente era delicado, aloira- 
do, eme admiravo (por pouco 
tempo). Hoje, não. Não seidele. 

Só sei que, údistância, me acha 
ridicula (me disseram — por 

AJuE Hi exponho, foi Upa 

do sobre isso é aquilo em pú- 
blico, uma stripper da mídia), 
Ele sempre foi de discrição. 

Não é amigo meu em nada, 
em nenhuma rede, em circulo 
nenhum, Obvigumente me res- 
sinto disso, semelhante à quan 
do, na rua da minha inforcia 

em Recife, crianças brancos € 
loiras desafiavam os negras 
como nús, ojendendo: "Louro 
é ouro, negro é besouro” 
Tamanho insulto, eu imedi- 

utamente revidova (sua lagar 
bx brimqueta, suo lesma gos: 
menta! bichos frequentes nos 
HOSSOS CUM COLS O, Mis, Mid VER 

dade, e embora arrasada, f 
Cervo CUT aquela dg] perfei- 

tu ccoundo mu minha cabeça 

“ouro, besouro”, procurando 
um polevrho que ofendesse à 

DOM, Bomardo Carvalho, liamar Vie 

* = = = A 

* Pp semináriosfolha 

altura. E não achava equiva- 
lente—voltava para dentro de 
casa derrotada. (Já me ligava 
na lingua, no palavra, no ver 
so EM rima 

Mus voltando q ele, iu vi 

FOME LENThO pessoa FUMA... SU SEI 

dete pelo que comentam aqui e 
coli, esporadia CEFTRENTEO, THids ndo 

prolongo o assunto, Não gos 
to de falar da minha juventu- 
de Minha infância eu conheço; 
minha juventude, mão, 
Além do que, hoje, velha, não 

é nem que deseje qualquer pes- 
s00. Muito menos ele, que vi- 
rou uma pessoa ruim (para os 
meus parâmetros, embora to- 
dos continuem a achá-lo um 
anjo). Tem desse tipo de gente, 

que se dá bem com todo mun- 
do e levo fama de anjo. Não é 
meu COS, 
(Sinceramente, posso dizer 

se eu josse homem, ndo faria 

SEU DOM ele hojt E JOSRE Fri 

her, tumbém não.) 

Abaixo a cabeça, só de pen- 
sur no discrição comportada 

dele, na falta de rama explici- 
ta... porque era bastante deli- 
cudo (exceto, talvez, quando se 
trata de mim —ele que criou 

aum “bode” de mim). Existe esse 
[ à PRE | de gen te COMO El, 4] Lx des 

pel Ed mato gm alguns, viu e 

va fuma de demônio, bastante 

injustamente (eu diria), 

Injusto: “Louro é ouro, ne 

gro é besouro” Mais injusto 

ainda eu não ter munco en- 

contrado rima poderosa co- 
mo essu paru responder a tan 
tos detratores, 
Hoje eu não saberia mais fa- 

jar com ele (se É que soube al- 
gum dial. E só faria pergun- 
tus inconvenientes, sem senti- 
do: “Você gosta de usar ponto 
evirgquio? Pouca gente gosta 

Ms eu gasto — como uma es 

pécie de Mocabeo que declaro 
va sorrindo, ao seu boquiaber 

DO mr ln, LJ LH elu sal Wi 

de cosas inúleis como pregos 

e parafusos 

Macabea, essa perfeito cri- 
ação de Clarice Lispector no 

gene Feunto, Hermano Vianna 

O Brasil precisa ser 
discutido. 

Injusto: “Louro 

é ouro, negro é 
besouro”. Mais 
injusto ainda eu não 

ter nunca encontrado 

rima poderosa como 

essa para responder 

a tantos detratores 

» saúde 
» tecnologia 
» cultura 
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romance “A Hord do Estrela”, 

é uma nordestina perdido mo 

mundo da cidade grande, uma 
bruúca coitada, um buzuntão 
que vai arrastando sua igno- 
rancia inocente vida afora — 
pois ela é personagem ideal e 
fantasia ideal paro o que sinto 

quando penso nesse homem do 
meu passado (ou nas crianças 
louros da minha rua). 

“Buzuntão” é palavra que 
meu poi usava, "Você sabe O 
que significa?” —eu pergunta 
ria ao homem Outra pergunto: 
“Você sabe o que é “dente quei 

ro? É o mesmo que “dente do 

siso, vocabulário do Nordeste, 

do meu poi também E o an 

Et homem our COLE Boi For 

de novo dessa fula desconcer 
tante, à la Macabéa, 

(É verdade que desse lugar 

midiático nada se produz, mui 
to menos poesia com rima hou, 
como à dele —somente esto fe 
cão-crônica capenga, resulta - 
do do esforço de uma gaguei- 
ra sempre latente. Nem da ca- 
ra dele me lembro mais— afi- 

nul, ele não se expõe por a em 

rede social). 
Acho que vou para Alberta... 

tenho lá uns amigos que po- 
dem me arranjar algum bico” 
— contava Neil Foung na nos: 

mil EPOCU, CABE aquela VIE FE 

tancúólico que sempre achei a 

vara dele (do louro-ouro). En 
tão, eu trio pora Alberta, nós 

2 
JÁ DISPONÍVEL 

b economia 

à meio ambiente 
E TALÃO MIS 

Cj LiCrEI O Ventos LP LEE se pra eim 

litários, que os hons tempos de 

delicadeza se acabaram, (Res 
ta q brutalidade dos exposi- 
ções descobidas, das ofensas 

vdiosas). 
Como ele responderia, com 

rima, q tal ofensa? —pergun- 
to, roendo à unha como uma 
Macabéa arrependida (quer 
dizer, não sei se Mocabéa ro- 
1a, de fato, as unhas). Sé Ma- 
cabéo roesse unha, seria por ti 
midez, cabeça baixa, mais do 
que porque quisesse devorar 
alguma coisa, Não queria de- 

CUP CAM nenhuma, DEPRCA UNO, 

Também não teria a presença 

de espírito (ou de linguagem) 
NEcessria pra o] FESPM ler tias 

detratores que a rejeitassem, 

Ela não sabia o que era justi 
ca —muito embora prego até 

rimé com parafuso 
Mas sou copoz, ainda hoje, 

de jogar na cora dele: “Se eu 
fosse homem, não fúria sexo 
com você hoje. Se fosse mu- 
lher, também não” Eu nem exis- 
to para ele. Não tenho sobre- 
nome. Não sou filha de nin- 
quém. Piz meu próprio nome. 

Sou umo stripper das redes, 
da imprensa ridicula. Digo o 

Cj Lhe Guerra, [PETI LJ RAE E [ui 

gugu na infúncia), Acho que 

vou para Alberta, o clima lá é 
bom na primavera, Tulvez lá 

Mimo COLS rim COI dd QULira, 

tenha nexo é resposta 

Acesse o site 
folha.com/ 
seminariosfolha 
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O escritor e crítico de arte Rodrigo Naves no prédio onde mora, em Higienópolis, São Paulo Ésnme aver -5roc7/Folhapresa 

A arte do tempo 
[pesumo] Depois de ministrar por mais de três décadas, em Sao Paulo, um curso sobre 

historia da arte que se tornou referência, o critico Rodrigo Naves, 66, se prepara para 

dar suas aulas pela ultima vez em 2022, agora virtualmente, Na entrevista que se 

segue, ele reflete sobre as transformações do meio artístico desde os anos 1980 

Por Matinas Suzuki Jr 
Lomnalista E derebár da Companhia das Letras 

Um dos núcleos mais importantes 
de formação e reflexão artística in- 
dependente no país, que funciona 
há 33 anos em São Paulo, terá seu 
último capítulo em 2024, Rodrigo 
Naves, considerado o principal cri- 
tico de arte do Brasil em atividade 
anunciou que ministrará o seu der 
radeiro curso de história da arte no 
Algo, Lu vem. 

Jornalista de formação, Rodrigo 
estudou na USE onde também fez 
seu doutorado em estética, Foi mili- 
tante trotskistana década de 1970 € 
um orador notável nas assembleias 
que retomaram o movimento estu- 
dantil durante a ditadura —as post 
ções de seu grupo, Liberdade e Luta, 
eram as mais radicais e mais dificeis 
de serem defendidas publicamente. 

Por essa época, ele distribuia aos 
amigos um texto que considerava es- 
sencial para a continuação das ami- 
zades, chamado “Por uma Existên- 
cia Poética”. 

Ele participava também de proje- 
tos experimentais da imprensa in- 
dependente, como os jornais quase 
clandestinos Avesso e Beijo. No ini- 
cio dos anos i98o, foi editor do Fo- 
lhetim, o precursor desta Iustrissi- 
ma. Foi também editor da revista do 
fundamental Cebrap (Centro Bra- 
sileiro de Análise e Planejamento). 
Em 1985, publicou seu primeiro li- 

vro sobre arte, “El Greco: O Mundo 

Turvo”, que saiu por uma das inova- 
doras coleções de livros do periodo, 
a Encanto Radical, da editora Brasili- 
ense. Depois, publicaria ainda os se- 
guimtes livros: “A Forma Dificil" (1996), 
"O Filantropo” (1998), “Goeldi” (1909), 
“O Vento e o Moinho” (2007), "A Cal- 
ma dos Dias” (2014), "Des Artistas 
das Sombras” (2019) é “Van Gogh: a 
Salvação pela Pintura” (2021). 
Não por acaso, à palavra indepen- 

dente aparece algumas vezes nesta 
breve introdução: Rodrigo Naves pre- 
servou a muito custo pessoal à sua 
independência e autonomia mtelec- 
tual, e para isso viveu muitos anos 
de trabalhos injustamente conside- 
rados secundários na imprensa, to- 
moo de revisor de jornais e revistas. 
Seu curso de história da arte foi 

uma inteligente —e, como se mos- 
trou, importante para a reflexão ar 
tisticano pais— solução para sobre- 
viver fora dos compromissos acadê- 
micos e das vicissitudes de empre- 
sas comerciais. 
Rodrigo Naves convive com um 

reumatismo severo, mas nem isso 
o impediu de ser um persador so 
bre arte e cultura que também é um 
caminhante pelas ruas das cidades. 
Ele combinou a disciplina de forma- 
ção teórica e histórica com a do an- 
darilho observador de lugares e pes- 
soas, desenvolvendo uma maneira 
bastante peculiar de exercer o tra- 

balho intelectual. Enguanto a saúde 
permitiu, praticou uma espécie de 
“guerrilha verde”, plantando árvores 
nas calçadas de São Paulo, 
Nessas andanças, heou amigo de 

moradores de rua, entre eles 0 Se- 
bastião, que conheceu nas calça- 
das de Higienópolis (gostava tanto 
de conversar com o Sebastião ue 

um dia levou o poeta e tradutor Jo- 
sé Paulo Paes, um de seus mestres, 
pára conhecê-lo; inspirado no mo- 
rador de rua, escreveu também um 
conto belissimo, “A Teoria do Cão”, 
publicado em “A Calma dos Dias”). 
Um dia, Rodrigo perguntou a Se- 

bastião o que o levou ao vicio da be- 
bida e da maconha. “Foi o destino, 
Rodrigo!” 

Após37anos, você anunciou que da- 
rã o seu último curso em 2522. Por 
quê? Matinas, no ano que vem fa- 
co 67 anos. Estou cansado. Talvez 
pudesse dar mais um ou dois anós 
de aula. Acontece que tenho cada 
vez mais dificuldade para conse- 
guir um bom múmero de interessa- 
dos, e é muito desgastante ter que 
pedir favores às pessoas para divul- 
garem meu curso. 
Até 2013, havia fla de espera para 

as minhas aulas. De lã para cá, au- 
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mentou muito o número de cursos 
semelhantes aos meus. Sobretudo, 
acredito que o interesse pelos artis- 
tas que abordo e pelomeu ponto de 
vista sobre a arte diminuiu. 
Houve uma volta ao interesse pe- 

la análise dos temas e narrativas das 
obras de arte, E essa mudança foi si- 
multânea a uma produção artística 
mais antropológica e, digamos, po- 
títica. A defesa de questões identitá- 
rias: minorias LGRTOIA+, ecologia, 
identidades étnicas etc. 
Não tenho quase nada contra essas 

tendências críticas é artísticas. Ape- 
nas suspeito que voltar a pontos de 
vista que pautarama critica e a pro- 
dução acadêmicas —ou seja, passar 
por cima de tudo que se fez de Dide- 
rot e Baudelaire pará frente— equi- 
valeria a tentar entender as comple- 
xidades da economia contemporã- 
nea lançando mão dos economis- 
tas clássicos britânicos do seculo 18. 

Durante o curso, fazendo uma refle- 
xão sobre essa tendência contem 
porânea da arte engajada produzi- 
da pelos movimentos do chamado 
politicamente correto e pelas poli- 
ticas afirmativas, você disse que al- 
guns artistas desses movimentos 
não respeitam a própria materiali- 
dade artistica. Você poderia expli- 
carmelhor esse ponto? Pensoque 
existam situações históricas —a atu- 
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al, por exemplo — que ainda não en- 
contráram nem artística nem inte- 
lectualmente uma formulação que 
possibilite nos orientarmos de for 
ma mais clara em meio à realidade. 
seja ela mais social ou natural, se é 
que essa distinção ainda faz sentido 
Mesmo durante um processo tão 

radical de transformação como o 
que se dá na passagem dos séculos 
18 ec 49, coma Revolução Francesa é 
a Revolução Industrial, &incrivel ob- 
servar como não houve nas artes vi- 
suais soluções à altura do Tuminis- 
mo francês ouda filosofia kantiana 
Estou convencido de que, diante 

desses impasses, muitos artistas e 
intelectuais recorrem a soluções do 
passado, até que surjam modos real- 
mente novos de experimentar e re- 
presentar essas situações inéditas. 
Durante o periodo que mencionei, 

há uma aristocratização do periodo 
barmoco, que se convencionou name - 
ar de rococó ou arte cortesã. Pouco 
depois, prevalece o neoclassicismo 
lrancês, cujo principal representan- 
te é o pintor Jacques-Louis David, 
Sem dúvida, há nos dois movimen- 

tos artistas de interesse, ainda que 
ambos procurem validar-se reatar 
do com o passado, seja como buco 
lismo greco-romano (no caso do ro- 
cocó) seja como classicismo acade- 
micizado (no caso de David). 
A arte realmente à altura de seu 

tempo só virá com Manet, com os 
impressionistas, o realismo de Cour- 
bet e o pós-impressionismo de Cé- 
zanne, Van Gogh, Gauguin e Seurat 
e Signac, com todos os seus desdo- 
bramentos, mais ou menos felizes, 
no século 20. 

Você tem ideia de quantas pessoas 
fizeram seu curso durante todos es- 
ses anos? Não é facil chegar a um 
número certo, Apenas a partir de 
1997, pude dar aulas em um espaço 
mais adequado, um bom escritório 
na rua Canuto do Val, que dividi por 
alguns anos com o tradutor eamigo 
Cláudio Marcondes. 
Antes disso, dei aulas em nosso 

apartamento na Vila Mariana e em 
ateliês de artistas amigos. Bons es- 

paços, mas muito improvisados. No 
máximo, 1.500 colegas assistiram às 
minhas aulas. Não gostaria de des- 
tacar nomes porque inevitavelmen- 
te cÔmeteria injustiças. 

Voltando no tempo, como você che- 
gou à bdeia do curso sobre história 
daamte? Aldeia não foi minha, mas 
do artista e grande amigo Cartas Fa- 
jardo, Em 1985, fui convidado prelo 
professor José Arthur Giannotii para 
editar a revista Novos Estudos, pu- 
blicada pelo Cebrap (Centro Brasi- 
leiro de Análise e Planejamento). 
Logo no segundo número que edi- 

tei (19), convidei o Fajardo para fa- 
zer o design das capas. Um dia co- 
mentei com ele sobre minha insa- 
tisfação por não poder viver daqui- 
lo que [á era entãomeu principal in- 
teresse, às artes visuais. Ele não só 
me sugeriu dar aulas de história da 
arte como formou minha primeira 
turma, em agão. 

Recentemente, você divulgou que 
a sua biblioteca de arte irá para a 
Escola Guignard, da Universidade 
do Estado de Minas Gerais. Como 
foi esse processo? Compro livros 
de teoria e história da arte há déca- 
das, Doel todos os meus catálogos 
de exposições parao Itaú Cultural, 
Todos os meus livros de filosofia e 
história para à PUC-SP 
É de conhecimento peral a preca- 

riedade da situação das universida- 
des no pais. Entrei em contato com 
uma dezena de conhecidos que tra- 
balham com história da arte em fa- 
culdades ou em museus. Apenas à 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul e a Escola Guignard se dispu- 
seram à acolher minha biblioteca. 
O doador anônimo é um velho ami- 

go do escultor mineiro Amilcar de 
Castro. Epreferiu destiná-la à Escola 
Guignard em memória de Amilcar, 
que estudou com Guignard. 
Minha biblioteca tinha aproxima- 

damente 1.500 livros, entre catálogos 
dearte e textos. O melhor dessa histó- 
ria é que quase não sinto falta deles. 
Nunca fui de ficar folheando catálo- 
pos. E agora eles se tornarão públicos. 

|+| 
Rodrigo 
Naves indica 

Atrações que 
valem uma viagem 

* Conjurto religiosa 
Santa Croce 
(Florença) 

* Capela dos 
Scrovegni (Pádua) 

- MUySEL 

Marmottan 

Monet (Paris) 

- Museu Króller- 
Múller (Otterlo, 
Holanda) 

* Museu Dia 
Beator (Beacon, 
Nova Tork) 

Atrações que 
valem uma 
ida ao Masp 

* Velázquez: 

“Retrato do 

Conde-dugue 

de Olivares 

* Goya: “Retrato do 
Cardeal Dor Luis 
Maria de Borbon y 
Vallabriga 

* Manet: '& 
Amazona — 

Retrato de 
Mane Lefebure 

* Corot: Eosas 
num Copo' 

* Cezanne: O 
Grance Pinheiro! 

* Matisse: O 

Torso de Gesso 
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Nesse periodo do curso, ocorreu de 
haver algum artista sobre o qual vo- 
cê mudou radicalmente de opini- 
ão? No momento, só me lembro 
do artista alemão Anselm Kiefer, 
Na 19º Bienal Internacional de São 
Paulo, com coradoria da critica de 
arte Sheila Leirmer, ele apresentou, 
se não me engana, três pá de gran- 
des dimensões que foram impor 
tantes pára mim é para vários ou- 
tros críticos e artistas. 
Até hoje, dou uma aula em que 

mostro trabalhos dele e do pintor 
holandês hoje quase esquecido e 
com pouco valor de mercado Bram 
van Velde, Cada ano que passa, gos- 
to menos do Kiefer e mais do Bram 
van Velde, Certamente nesse perio- 
do também passei a valorizar mais 
oumenos os diferentes periodos da 
produção de muitos artistas. 

O que você vê de diferente no ambi- 
ente da produção c da reflexão artis- 
tica entre a época em que você inici- 
ouocursoe oambiente em que ele se 
encerra? Nesses q7anos, omeio de 
arte mudou muito. Tornou-se muito 
mais profissional, museus públicos 
e privados passaram a ter adminis- 
trações mais técnicas e mais afasta- 
das das constantes reviravoltas po- 
líticas. Muitas galerias adquiriram 
confiabilidade e estabilidade finan- 
cera, é muito mais artistas podem 
viver dignamente de seu trabalho, 
Alguns outros aspectos do meio 

de arte mudaram para pior. Às di- 
ficuldades por que passam jornais 
e revistas impressas, em decorrén- 
cia da malor importância das mi- 
dias eletrônicas, tornou o espaço 
da crítica de arte ainda menor, E, 
por ora, nenhuma publicação ele- 
trônica obteve o alcance e à credi- 
bilidade dos veiculos tradicionais, 
impressos, 

Até o final do século passado, a for 
mação de artistas, críticos, galeris- 
tas e curadores era mais amadora. 
Dava-se mais em grupos informais 
de discussão, em bares e restauran- 
tes do que em salas de aula. 
Não resta dúvida de que a forma- 

do de um circuito de arte mais pro- 
estonalizado forçosamente passa 

por especializações quase cientif- 
cas. Restauradores e profissionais 
ligados à atribuição de autoria de- 
vem ter uma formação tão rigoro- 
sa quanto à de um perito forense 

Por outro lado, um amadureci- 
mento que privilegie em demasia o 
aspecto livresco e conceitual das ar 
tes visuais —que tem, claro, sua fun- 
ção— tende a conduzir a posições 
menos generosas e mais sectárias, 
dado que é justamente a valorização 
da dimensão sensivel dos trabalhos 
de arte, a men ver, a pedra de toque 
para a afirmação do posto. 

Você visitou muitos museus em vá- 
nos países ao longo de sua trajetó- 
ria, Tem algum método para Essas 
visitas e para examinar asobras que 
julga importantes? Méacos, quan- 
do fiz minha última viagem mais lon- 
ga, para a Rússia, tive o privilégio de 
conhecer muitos dos melhores mu- 
seus do mundo ocidental, Em geral, 
viajávamos uma vez por ano, nas fé- 
rias de dezembro, 
Como não tinhamos muito tem- 

po —tanto eu quanto minha espo- 
sa, Nilza Micheletto—, eu preparava 
antes de partir um roteiro que privi- 
legiava as instituições artisticas mais 
importantes, com coleções muito re- 
presentativas, fossem elas museus, 
igrejas ou centros culturais. 
Como já dava aula, me detinha 

mais nos trabalhos que constavam 
no programa do meu curso. Infeliz- 
mente, conheci pessoalmente muito 
pouco a arte dos vários países africa- 
nos e do Oriente. Apenas uma vez, 
ema0es, visitei algumas cidades da 
China, a convite da Embaixada Bra- 
sileira, para dar conferências sobre 
arte brasileira em Pequim e Xangai, 
A falta de tempo tornou dificil ter 

uma experiência mais concreta das 
muitas cidades que conheci fora do 
pais. Não tinha ainda clareza sobre a 
importância das cidades para o en- 
tendimento das expressões artisti- 
cas. Agora conto apenas com a me- 
mória para tentar preencher essas 
lacunas. 

Por que, até o final da década de 
1990, VOCÊ esteve mais ligado a 
um núcleo de artistas e críticos 
do Rio, como Waltércio Caldas, 
Tunga, Cildo Meireles, Ronaldo 
Brito, Paulo Sérgio Duarte, Van- 
da Klabin, Paulo Venâncio e Wil 
son Coutinho, apenas para citar 
poucos nomes? Quala importân- 
cia desse miúcleo do Rio para a sua 
formação? Infelizmente, não fui 
uma pessoa que muito jovem des- 
cobriu sua vocação. Morei em São 
josé dos Campos dos 2 205 17 anos. 

Entrei na USP para fazer jornalis- 
mo, em 1973, porque gostava de 
escrever. Só isso, 

Nesse periodo, São José era real- 
mente uma cidade do interior, que 
ainda abrigava tuberculnsos em si- 
tuação menos grave. Mal reconheço 
a cidade nas poucas vezes que vol- 
tei para lá Tinha 255 mil habitan- 
tes em 1974 E começava a industri- 
alizar-se. De lã para cá, sua popula- 
ção triplicou Praticamente não ti- 
ve contato com trabalhos de arte, 
mas gostava muito de olhar o mun- 
do desinteressadamente, de forma 
quase contemplativa. 
Em outubro de 1975, Vhadimir Her 

207 — importante jornalista, mem- 
bro do PCR e protessor do Departa- 
mento de Jornalismo da Escola de 
Comunicações e Artes da USP— fo 
assassinado nas dependências do 
DOI-Codi, depois de se apresentar 
para depor, Não resistiu à violência 
das torturas. 
Nessa época, eu militava em uma 

tendência estudantil chamada Li- 
berdade e Luta (Libelu), de inclina- 
ção trotskista, e haviamos ganhado 
as eleições para o Centro Acadêmico 
Lupe Cotrim Imediatamente depois 
do assassinato de Herzop, propuse- 
mos que a ECA entrasse em greve. 

Eu colaborava mais com o depar- 
tamento cultural do centro acadê- 
mico, Para evitar que com a greve a 
escola se esvaziasse, nós convidáva- 
mes pessoas importantes do meio 
cultural para fazer debates e con- 
ferências. 

Fold no final de 1975 ou começo de 
76 que convidamos o Ronaldo Bri- 
to, que então fazia crítica de arte no 
semanário Opinião, um dos mais 
importantes tabloides que existi- 
ram no pais. 
O Ronaldo veio acompanhado do 

escultor José Resende. Só os conhe- 
cinaquele dia. Eles se conheciamao 
menos desde 1975, quando fizeram, 
com outros artistas e críticos, uma 
revista chamada Malasartes, que te- 
veapenas q edições que até hoje eco- 
am no meio de arte. 
Foram os dois —e a então com- 

panheira do José Resende, a crítica 
de arquitetura Sophia Silva Telles— 
os grandes responsáveis pelo impul- 
so inicial para que eu me dedicasse 
hquilo que faço até hoje, 

Existe hoje a avaliação de que você 
marca um novo momento da criti- 
ca de arte no Brasil, sobretudo na 
avaliação da produção local. Seu li- 
vro“A Forma Difícil" seria o marco 
dessa mudança. Como você se vê no 
contexto dessa avaliação? Matinas, 
é muito dificil avaliar o próprio tra- 
balho. Não digo isso por falsa mo- 
destia. De fato, acredito que mui- 
tos de nós fazemos o melhor que 
sabemos fazer. Já a avaliação des- 
se trabalho não cabe a nós. São os 
outros que decidem. 

Por exemplo: fiz um livro que pre- 
tende estabelecer nexos entre a so- 
ciabilidade brasileira e particulari- 
dades de alguns dos maores artis- 
tas do país. No entanto, muita gen- 
te do meio de arte me considera um 
formalista, Fazer o quê? 

Esse livro foi minha publicação 
— publiquei bastante coisa nes- 
ses anos todos— que mais vendeu, 
talvez uns 12 mil exemplares. Tam- 
bém foi o meu texto que teve mais 
leitores de outras áreas: história, so- 
ciolopia, arquitetura etc. 

Era, porém, uma época em que os 
ministérios da Educação e da Cultu- 
ra adquiriam muito mais livros das 
editoras, Se fosse publicado hoje, não 
sei se a vendagem seria a mesma. 
Até hoje a história da arte desper- 

ta muito pouco interesse, Basta ver 
) reduzidissimo número de tradu- 
cões no Brasil dos reais clássicos da 
area Seria muita petulância minha 
afirmar que meu livro foi um mar 
co da nossa crítica de arte, 

O que você pretende fazer a partir 
de2023? No momento, estou mui- 
to interessado em entender as rela- 
ções entre ornamento e arte abs- 
trata, Venho conversando com vá- 
rios artistas é com uma galeria so- 
bre a possibilidade de uma exposi- 
cão com essemóúte. No entanto, ain- 
da não tenho certeza acerca da pos- 
sibilidade de realizá-la. 
No mais, sinto muita falta de rever 

e cONvErsar com as pessoas de que 
gosto. Também de ter mais tempo 
livre e poder ler sem compromisso 
de ensinar. € 

Curso de história da arte 
com Rodrigo Naves 
Composto de 47 aulas vriuais, que 
acontecerão às segundas-feiras as Sb. às 
sessões são dvididas em 7 môdulos, que 
vao de Giotto aos contemporâneos, De fev 
a der MO? R$ 420 mensais Matrículas 
até 15 dez em cursorodrigoraves com 
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O rabino que gritou 
com a bailarina 
sumo] O escritor e rabino Nilton Bonder autor do si 

A Alma Imoral, conta como formatou o 

Cura, de Deborah Colker, a 

UCEsSso 

libreto do espetaculo 

partir de duvidas espirituais da 

coreógrafa diante de uma rara doença de pele de seu neto 

Por Márvio dos Anjos 
dosnadiçta é critico mota) 

Poucos espetáculos de dança 
são tão verbais quanto “Cu- 
ra, nova empreitada de De- 
borah Colker. Prestes a inici- 
ar uma turnê pelo Nordeste, 
Os pouco mais de 70 minutos 
de movimentos vigorosos da 
obra são protagonizados por 
corpos, mas tambem por te- 
lões que trazem palavras em 
destaque. 
Um prólogo falado abre a 

cena; projetam-se siglas da 
tabela periódica, versos ex- 
traídos dos Salmos, cantis da 
tradição sufi do Lslã, uma can- 
chodo Leonard Cohen coma 
prece dos mortospem alguns 
momentos, até os bailarinos 
cantam. Ao fim, canta a pla- 
teia, em uma rara conquista 
emtermos de dança contem- 
porânea 
Tamanha verbalidade foi 

costurada pelo escritor Nil- 
ton Bonder, 63. Nascido em 
Porto Alegre, formado rabi- 
no em Nova York, mas cari- 
oca em gestos e entonações, 
Bonder é conhecido por uma 
vasta obra (18 livros) em que 
aborda temas do judaismo, 
da cabala e da vida, e também 

pelo sucesso persistente de A 
Alma imoral” livro ramifica- 
do em peça e documentário. 
A Bonder coube formatar o 

libreto para o espetáculo que 
Deborah quis montar a par 
tir de uma angústia profun- 
damente humana: a ausência 
de respostas medicas e mo- 
ráis para doenças incuráveis. 
“No início, ela queria curar 

o neto” diz Bonder, referin- 
do-se à Theo Colher, 12, que 
tem uma rara doença de pe- 
he, "Ela quis me pesar ESSES PE 

CLuTSs di 4 TE hipii ho. É mrisiis Di 

menos o AGE ley: | uma pr 

Sula dO DADE SAS dust] UMNCÇas, 

a procurar florais, homeopa- 

Tecnicamente, 

Deborah Colker 

é Jó, tentando 

compreender 
uma injustiça 

Nilton Bonder 

escritor e tabino 

tas Ou até uma pessoa como 
um João de Deus” 
Segundo a tradição judai- 

ca, a vida hoa é quando você 
tem muitos problemas, por 
que esse é o estado normal 
das coisas. “Mas quando vo- 
ce diz que sua vida só tem um 
problema”, diz Bonder, “é por 
que ele é pravissimo. Ela só b- 
nha esse problema. 
Havia um porém: desde o 

principio, no fim de 2017, De- 
borah disse que não iria acei- 
tur nada, Cs num a] TCS] RIR] 

de Bonder nao saciavam q 

ânsia desespíritual da core- 
úgiratia 

A primeira era o ato de pe- 
dir: pedir à Deus, ao mundo, 
ao universo, eas tradições ohe- 
recem essa linguagem de sú- 
plicaterapéutica A segunda, à 
aceitação, era ainda mais ina- 
celtável: soava como resigna- 
ção patética. 
Ante esse impasse, o proje- 

to não saia do lugar, até que, 
finalmente, um dos lados re- 
CUOnu. 

“Fuieu. Porque percebi que 
o pleito da Deborah é muito 
próprio da nossa civilização 
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C parte o nua humano de 

que, lá na frente, à gente vai 
resolver qualquer problema 
A verdade é que a experiên- 
cia humana da doença é ex 
tremamente cruel; 
Bonder entende que a do- 

ença humana se compõe de 
quatro aspectos: o físico, refle- 
tido na dor, o mental, no so- 
frimento, que abarca as hipó- 
teses negativas davida futura 
e, no caso de Deborah, a com- 
paixão pelo neto doente; o in 
telectual, traduzido em uma 
solidão (já que as doenças às 
vezes provocam medo e no- 
jo nos saudáveis) e pela im 
potência profissional e ate ti- 
vaçe, por bm, o espiritual, re- 
fetido pelo desespero, 
Perguntei se essa mentali- 

dade de que tudo um dia se: 
rá curável vem do cristianis- 

mo, que deu a0 mundo a ma- 
joritária perspectiva histórica 
da redenção e da correção das 
imperfeições. 
O rabino —que incluiu Jesus 

em “Cura”, em uma espantosa 
cena de silêncio coreograla- 
do— concorda, estahelecen- 
do que, por dar menor rele- 
vancia ao mundo pós-morte 
e pela ausência do “sistema de 
méritos” que vai dar no inter 
no, a religião hebraica se tor 
na um contraponto interes 
sante a esse sarar categórico 

Exige-se uma responsab 

lidade grande da consdên- 
Liu term vida, pg ch ULISo 

vem por meio de limitações 
em vida. 
Manitesta na pele, à doen- 

ca genética de Theo remete 
às entermidades da Biblia He- 
braica (ou Antigo Testamento 
para os cristãos), em geral re- 
feridas como lepra infecciosa. 
Na Torá, Moisês pede a Deus 
que cure Miriam, sua irmã, 
acometida de uma lepra que 
deixa sua pele "branca como 
a neve" como punição por ca- 
luniar o lider hebreu. O grito 
de Moises (CAlna El na refa- 

na la”), cantado na peça por 
Bonder, começou a subvertes 

o próprio título do projeto, 
“Disse a ela que a cura não 

era um tema e sim um grito”, 
afirma Bonder, voltando no 
tema da súplica, “Foi ai que a 
pente começou a se entender, 

Théo era esse personagem da 
cura do que não sara, que co- 
ca as feridas, que sofre, mas 
que também luta judo, corre 
e dã um jeito de viver e ser 

Isso levou a0 mito iorubá de 
Obaluaé, menino que nasceu 
coberto de feridas, foi adota- 
do por lemanjãe se impós no 
fim pela ameaça de contágio. 

E Juss CCIMA apa a! Espe a- 

culo exibe seus momentos de 

um(a iImpuúoto vista LL 

POMIpIAS em LOMS UEC 

Em gestos VIPOrOSOS E à dpI- 
tação das colunas de franjas, 
ao som da percussão perspi- 
caz de Carlinhos Brown, 

Por fim, hãa canção de Leo- 
nard Coben, “tou Want lt Dar- 
ker”, gravada pouco antes da 
morte do compositor judeu 
canadense, em que o sussur 
ro “hinenid” (“eis-me aqui") de- 
monstra, segundo Bonder, 
uma atitude de resistência: é 
a mesma palavra de pronti- 
dão que Abraão diz na Torá, 
quando Deus lhe convoca pa- 
ra osscrificio de Isgac, seu f- 

lho único 
Há tantos simbolos rellgi- 

os0s nessa verbalidade que 
é de se perguntar se teria si- 
do mais fácil se Deborah es- 
tivesse aberta à religião des- 
de o início, 

“Teria sido uma interação 
pobre, porque a resistência 
dela me fez reconhecer esse 
grito. Não é um grito do Theo, 
mas o da avó. Tecnicamente, 
Deborah é Jó, gritando pelo 
retorno à harmonia, tentan- 
do compreender uma injusti- 
çã e entendendo a aceitação 
não como resignação, mas 
como resistência ante o que 
é inexorável € 
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O alfaiate de James Bond 
Os apetrechos tecnológicos não são o melhor do arsenal do 007 

Ricardo Araújo Pereira 
Humanista, membro do eoermvo português Gato Fedorento E autor de “Boca do inferno 

Antes de cada aventura, O 007 
passa na oficina, para que um 
cientista que nasce muito tem 
po antes de haver tecnologia 
avançada o apetreche com tec: 
nologia avançada. Os zinga- 
relhos que lhe oferecem fuzem 
truques incríveis, mus não são 
os instrumentos mais impres- 
sionantes do arsenal de Bond, 
Onde eu gostaria de o ver era 

no alfaiate. Porque eu não te» 
nho utilidade para um carro 
que dispary misseis pelos fu- 

| bom. Ricardo Arstijo Pereira | SEG. Bia Braume | TER Manuela Cantuária | qua. Gregorio Duvivter | gui Flávia Bóggio | SEX. Renato Terra | SAB. José Simão 

E HOJE 
Tony Goes 
tompposs uol cam be 

Versão para as 
telas de “Tick, 
Tick... Boom! 
chega à Netflix 

Tick, Tick... Boom! 

Netflix, 14 aros 

No início dos anos 1990, Jona- 
than Larson trabalhava mu- 
ma lanchonete enquanto so- 
nhava em ser compositor da 
Broadway. Ele acabaria escre- 
vendo um dos musicais mais 
influentes da década, “Rent”, 
e também este, inspirado em 
sua vida. À versão cinemito- 
gráfica marca a estreia como 
cineasta do ator, compositor e 
diretor teatral Lin- Manuel Mi- 
randa, de “Hamilton”. Cotado 
para o Oscar, Andrew Garh- 
eldençcarna o papel principal. 

Leonardo da Vinel = 

A Obra Oculta 

fouTube da Corpo Rastreado, 1Eh 

Cacá Carvalho interpreta o ar- 
tista e inventor Leonardo da 
Vincineste Filme, com texto de 
Michele Santeramo e direção 
de Márcio Medina, Sessões di- 
árias até 8 de dezembro. 

Doutor Sono 
Telecine Pipoca, 20h, 15 anos 
Ja exibida pela HBO, esta se- 
quéncia de "O Huminado” se 
passa qo anos depois do ongi- 
nal, Ewan McGregor faz Dan- 
ny Torrance, filho do persona- 
gem de Jack Nicholson no fil- 
me de Stanley Kubrick. 

American Music Awards 
TNT e TNT Séries 22h, livre 

A rapper Cardi E comanda a 
cerimônia de uma das premia- 
ções mais importantes do pop 
dos EUA. No Brasil, aapresen- 
tação ficaa cargo de Dane Ta- 
ranha e Phelipe Cruz. Shows 
de Olivia Rodrigo, Bad Bunny, 
BTS e Meghan Thee Stallon. 

Os Misoráveois 

HBO Estrórme, ShId o 22h06 anos 

Vencedor do prémio do jurido 
Festival de Cannes de 2014 € 
indicado ao Oscar de filme in- 
ternacional em 2c30,0 longa 
de Ladj Ly não é uma adapta- 
cão do romance de Victor Hu- 
o. mas um tenso policial am- 
tentado na periferia de Paris. 

Brasil DNA África 
Ciobokiews, 23h, bvre 

Neste documentário, cinco 
pessoas se submetem à tes- 
tes de DNA e descobrem su- 
as origens africanas. Depois, 
elas viajam aos paises de on- 
devieramseus antepassados. 

Caçada ao Presidente 
Globo, Zih25, 14 anos 

Samuel L. Jackson vive o pre- 
sidente dos EUA, que tem seu 
avião atingido por um missil. 
Perdido em uma floresta, ele 
é ajudado por um jovem ca- 
cador à escapar dos inimigos. 

rúis (embora me apeéteço me- 
trolhar outros motoristas quo 
setodos os dias), mas seria com- 
prador de um smoking que não 
seamarrota depois de ter sido 
usado sob um traje de merqu- 
lha e de uns sapatos que per 
mitem correr nos telhados dos 
prédios da Cidade do México. 

Bond comete façanhas atéri: 
cas coma mesma roupo de gu- 
lu com que eu tenho dificuldade 
em não escorregar num túpete. 
Isso é que me fáscina, núo um 

relógio que dispara rúio laser 
É fúcil entender que o mundo 
é muito diferente num filme do 
James Bond E issoé hom. Fica- 
mos preparados paru suspeitar 
quando nos querem convencer 
de que os vilões da vida real são 
como os inimigos do coz. 
É por isso que ninguém acre: 

dita na lenda urbana do ho- 
mem de negócios que encon- 
cra uma bela mulher num bar 
de hotel. Eles sobem do quar 
to e no dio seguinte à homem 

3 Mo 
[My ALUNA | 

acorda numa banheira, co- 
berto de gelo, com uma cicu- 
triz no abdômen. Ao lodo está 
um telefone e um cartão com 
umensagem:*Tirámos-lhe um 
rim, Ligue pard o n2 rápido 
mente, ouacabará por morrer” 

Vilões dos filmes talvez pro- 
cedessem assim. Na vida real, 
nenhum bardido faria isto, evi- 
dentemente. Que congueeiro se 
ria suficientemente pérfido pa 
ru troficar um rim, mas sufici- 
entemente integro paro deixar 

E 
4 

| 
[ 
La! 
1 

EM ENTREGAR O SUE 
Nato [A É 

[Dom jan Limpenis, Luiz Gê, Ricardo Coimbra, Angeli, Laerte 

SÃO DE Mi TA 
ACUMULA) 

o outro € vinda escrever uma 
simpútica mensagem com ins: 
truções prúticas? E quemsedo 
riago trabalho de encher uma 
banheira de gelo? Os autores 
ucham que o gente não sabe 
quantos cubos são mecessári- 
os para encher umo banheira? 

Eu, quando tenho visitas em 
cosa, já me vejo aflito para fa- 
zer seis ou Sete gim-Lônicas. 
Que mafioso, na preparação 
do golpe, teria a incumbén- 
cio de comprar às 5.090 for 
minhas, enché los de dgua, co: 
locá-las no freezere aguardar 
uma hord e meia? É, em sumo, 
uma péssima lenda urbana, 
descaradamente funtasiosa. 
Além de que eu tenho 47 onos. 

Que uma bela mulher quisesse 
levarme para um quarto de ho 
tel já seria estranho. Que isso 
me custusse apenas um rim é 
completamente absurdo 

DRIRE 
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Festival Zum fala 

sobre fotografia 
em mesas online 
são PAULO Começa nesta 
segunda-feira (22) 0 tradi- 
cional Festival Zum, orga- 
nizado pela revista de foto- 
grafia do Instituto Moreira 
Salles, A décima edição do 
evento promove debates 
online gratuitos sobre a ar 
te em diferentes aspectos. 
A fotojornalista Marle- 

ne Bergamo, da Folha, o 
cineasta britânico Isaac 
juliene a fotógrafa Rosân- 
gela Rennó estão entre às 
convidados que participa- 
rão das mesas ao vivo pe- 
los canais do YouTube do 
Facebook da revista Zum. 
As mesas, que aconte- 

cem até sexta-feira (26), 
sempre às aghro, cdiscuti- 
rão temas variados, que in- 
cluem a reinvenção do en- 
suo de moda, a Fotografia 
como denúncia das rela- 
ções sociais de poder, a re- 
lação entre à arte, identi- 
dade de gênero e democra- 
cia, além das disputas em 
torno de monumentos. 
O primeiro dia do even- 

totambéem marca o lança- 
mento da 21º edição da re- 
vista Zum. Já na terça (21),a 
partir das 14h, serão apre- 
sentados os selecionados 
da convocatória de foto- 
livros da publicação, que 
traz um panorama dos úl- 
timos dois anos e aponta 
destaques entre eles. 

Ciclo de cinema e 

psicanálise debate 
“Doutor Gama' 
são PAULO Na próxima ter- 
ca-leira (23), o Ciclo de Ci- 
nema e Psicanálise debate 
o hlme “Doutor Gama”, de 
Jeferson De. O longa, que 
conta à biografia de Luiz 
Gama (18g5 - 188a), escri- 
tor advogado e abolicionis- 
ta brasileiro, está disponi- 
velno streaming Globo play. 
Gama nasceu de ventre 

livre, mas foi escravizado 
aos dez anos, vendido pa- 
ra pagar dividas do pal, Ele 
estudou, conquistou a liber- 
dade e lutou para libertar 
mais de 500 escravizados, 
O evento, com transmis- 

são ao vivo, é organiza- 
do pela Folha em parce- 
ria com o Museu da Ima- 
gem e do Some a Socieda- 
de Brasileira de Psicanálise 
de São Paulo (SBPSP). 
Participam a psicanalista 

Maria José Tavares Rarho- 
sa, filiada ao Instituto Dur- 
val Marcondes da SBPSE 
o psicanalista Gustavo 
Gil Alarcão e a diplomata 
Irene Vida Gala, ex-embai- 
xadora do Brasil em Gana. 
A transmissão será reali- 

zada pelo canal do MIS no 
YouTube. O público poderá 
participar com perguntas 
pelo chat. O filme não será 
exibido durante o debate. 



FOLHA DE S.PAULO + + + DOMINGO, 21 DE NOVEMBRO DE 2021 € 

O STREAMING QUE 
E VIDA REAL E MUITO MAIS me. 

TIVAM discovery+ 
J | PISÓ a E CONTEÚDOS EXCLUSIVOS ASSINE a 
OFERTA DE LANCAMENTO 12X 

25% OFF | R$16,24 
TOTAL ANUAL: R$ 194.88 

o 202] Dieese Corri ms LLC Tsdos cs direito 3 reservista. -A pede drpicila * programa é logõs referenciados são marcas registradas de Decevery Communication; LUC e são 
besides sob Leenca*Drparvelipenas em Cormprás Fpp por, Consulte deiess condições no násão site. Certa y tricia de 097) af /42/2021 



cio DOMINGO, 21 DE NOVEMBRO DE 2021 

Nlustrada ilustrissima 

tudo pra ontem 
(jresumo] Índice desenvolvido por pesquisadores mensura o grande impacto 

da questão racial na profunda desigualdade social brasileira. Dados da pesquisa 

apontam como negros estao sub-representados no topo da distribuição de renda, 

nos cursos superiores e até mesmo na população idosa, o que mostra a urgência 

de propor políticas públicas especificas de redução de iniguidades raciais 

Por Sergio Firpo, Michael França e Alysson Portella 
Posquitadores da Núdliao de Estados Bacula ado mápar 

h DER sa ri Do ais, 

A Rede, de Dalton Paula (2008) Dresigação | 

O Brasil é um pais em quea de- 
sigualdade social é profunda 
—e Esso não só por ser abis- 
sal a diferença entre grupos 
sociais, mas por ter longas e 
centenárias raizes. Dentre os 
fatores determinantes da de- 
sigualdade social e econômi- 
ca, a raça tem papel central. 
Raça é o conceito sociológi- 

co que nem o mais cínico dos 
analistas sociais consegue evi- 
tar Está presente em profu- 
são em nossas relações soci- 
ais, familiares e de trabalho, 
Mesmo quando parece estar 
ausente, está ali. 
As desigualdades ractaisno 

Brasil podem ser medidas de 
diversas formas. Em dois trá- 
balhos recentes elaborados 
pelo Núcleo de Estudos Ra- 
ciais do Insper, documenta- 
mos: (1) como negros estão 
sub-representados no topo 
da distribuição de renda, no 
acesso 20 ensino superior e 

até mesmo na população ido- 
sa; (1) como desigualdades ra- 
ciais iniciam-se na escola e se 
Pepe no mundo do tra- 
alho. Assim, apresentamos, 

a seguir um resumo dos prin- 
cipais resultados e da agenda 
de pesquisa do núcleo, 

Desequilibrios nas 
distribuições de renda, 
escolaridade e etária 

Os resultados de nosso pri- 
meiro estudo revelam que, 
nas regiões e unidades da Fe- 
deração mais desenvolvidas, 
q acesso da população negra 
às posições mais altas na dis- 
tribuição de renda é relativa- 
mente mais dificil. Parte dis- 
so é reflexo direto da escola- 
ridade. 
Trabalhadores com ensino 

superior completo ganham, 

Mintatório do Turma, Atacadão e Grupo Gottu aprasentam: 

Chapeu zinh
o 

Vei gmelho 
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em média, mais que o dobro 
que trabalhadores com ape- 
nas o ensino médio conchui- 
do. Contudo, O acesso ao en- 
sino superior é diferente en- 
trenegros e brancos. 

Entre aqueles que cone hui- 
ram o ciclo superior, há rela- 
tivamente mais brancos do 
ra embora haja ten- 
ência de convergência para 

um equilibrio racial no pais. 
Com níveis educacionais 

e renda menores, não é sur 
preendente que os negros es- 
tejam sub-representados en- 
tre os idosos do país. Uma vi- 
da de empregos malremune- 
rados, instabilidade no fu- 
xo de renda, subinvestimen- 
to em capital humano, aces- 
so precário à atenção básica 
de saúde, sobre-exposição a 
situações de violência, entre 
outros fatores, reduzem à ex- 
pectativa de vida. 

Para mensurar a represen- 
táção no acesso 20 topo das 
distribuições de renda, edu- 
cação eetária, usamos o Índi- 
ce de Equilibrio Racial (LER). 
OTER representa uma forma 
de medir o quanto a distri- 
buição racial de determina- 
do subgrupo está destounte 
do resto da população. 
O TER assume valores en- 

tre-1e 1 Quando o indice é 
negativo, indica que aquele 
subgrupo populacional está 
com uma sobrerrepresenta- 
ção branca De forma seme- 
lhante, quando o LER é positi- 
vo, naquelesubgrupo há uma 
sobrerrepresentação negra. 
Em uma sociedade em que 

há equilibrio racialnosubgru- 
poaser considerado, o IER é 
nulo. Nesse caso, a proporção 
de negros nosabgrupo éiden- 
tica à proporção de negros na 
população mais ampla. 
Os números indicam um 

grande e generalizado dese- 
quilibrio destavorável a0s ne- 
gros, isto é, a população negra 
está sub-representada no sub- 
prupo que tem ensino supe- 
nor em todas as unidades da 
Federação. 

Esse desequilibrio vem, con- 

tudo, caindo de maneira sis- 
temática no pais, a despeito 
de a população autodeciara- 
da negra estar aumentando. 
Ou seja, o [ER aplicado ao en- 
sino superior vem, paulati- 
namente, assumindo valores 
mais próximos do zero, ou se- 
ja, do equilibrio racial 
Existem diversas causas por 

trás da melhora do TER do en- 
sino superior Entretanto, é 
inevitável chamar a atenção 
para as políticas de ações afir 
mativas e expansão do ensino 
superior, Outro fator relevan- 
te são as políticas de expansão 
do ensino búsico. 
Como historicamente a po- 

pulação negra teve menor 
acesso à educação, Os avan- 
ços observados desde a rede- 
mocratização provavelmen- 
te contribuiram para as me- 
lhoras observadas na déca- 
da de 2010. 
O mesmo procedimento foi 

usado para calculara propor 
ção de negros entreos mais ni- 
cos da população, Se não hou- 
vesse dei esequilibrios raciais na 
distribuição de renda, ay SEGA 
se-ja que a proporção de ne- 
pros entre os mais ricos fos- 
se à mesma para o resto da 
população, 
Contudo, o Brasilestá longe 

de ser um caso em que a raça 
é irrelevante para a distribul- 
ção de renda, como mostram 
os resultados do TER, Os mú- 
meros do desegquilibrio racial 
na renda não são apenas es- 
táveis ao longo do tempo, co- 
mo bastante expressivos (em 
torno de-0,5). 
No que se refere 20 envelhe- 

cimento desigual entre negros 

ebranços, percehe-se uma leve 
piora no país entre 2012€ 2019. 
Interessante, contudo, é notar 
agrande disparidade regional 
que hã nessa métrica. 
Nasrepiões Sul e Sudeste, a 

desigualdade racial no proces- 
so de envelhecimento é mui- 
to pior que nas regiões Nor 
te, Nordeste e Centro-Oeste. 
Brancos tendem a estar so- 
brerepresentados nos grupos 
etários mais velhos, sobretu- 
do nas regiões mais ricas do 
pais, onde há uma oferta mai- 
or de serviços privados de sa 
úde e educação, atendendo 
às camadas mais ricas da po 
pulação, 

Mercado de trabalho 

e sua relação com o 
sistema educacional 

Em outro trabalho recente, 
usando dados da Pnad (Pes- 
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios) e da Pnade 
(Pesquisa Nacional por Amos 
tra de Domicílios Continua) 
de 2002 à 2019, mostramos 
como o mercado de trabalho 
amplifica desigualdades raci- 
ais ue jd aparecem na educa 

ção básica, 
Sabe-se que no mercado 

de trabalho há diferenças sa 
lariais consideráveis entre 
brancos e negros. Entre to- 
dos os ocupados, trabalha- 
dores brancos ganham qua- 
seo dobro que negros 

Entre apenas aqueles com 
ensino superior, essa diferen- 
ca gira em torno de 50%. A 
despeito de haver uma con- 
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vergência entre brancos e ne- 
gros, sobretudo ocupacional, 
ela ainda é muito lenta. 
A maior parte da diferença 

salarial é explicada por dife- 
renças na escolaridade e nos 
tipos de ocupação. Contudo, 
as diferenças salariais perma- 
necem altas mesmo quando 
comparamos brancos e ne- 
gros com ensino superior e 
dentro da mesmaã ocupação, 
oque pode ser reflexo de dis- 
criminação racialno mercado 
de trabalho. 
Embora o acesso so cur- 

so superior tenha crescido 
mais rapidamente para à po- 
pulação negra, jovens negros 
se formam majoritariamen- 
te em áreas e em cursos de 
menor prestígio ou menores 
salários, [sso faz com que as 
oportunidades ocupacionais 
sejam muito distintas. 
Há sub-representação, me- 

dida pelo TER, entre ocupa- 
ções e profissões de gerência 
e/ou direção. Para essas ocu- 
pações, o IERé sempre negati- 
voc oscila entre-0,5 E-0,4 pa- 
ra o periodo de 2002 22019. 
Há ainda importantes dife- 

renças raciais na qualidade do 
ensino, evidenciadas por um 
grande e crescente hiato raci- 
al no desempenho do Enem, 
girando em torno de 0,4 des- 
vios-padrão da distribuição 
de notas entre alunos, 

Essa diferença no resultado 
do Enem entre jovens brancos 
e megros faz com Que SE per 

petue o acesso relativamen- 
te mais restritivo para negros 
aos melhores cursos de ensi- 
no superior 

As diferenças entre brancos 
enegros no acesso às melho- 
res oportunidades existentes 
no sistema básico de educa- 
ção acabam tendo efeito em 
cascata sobre o mercado de 
trabalho. 
Intervenções que garantam 

equalização de oportunida- 
des nas etapas iniciais do pro- 
cesso educacional tém chan- 
ces maiores de reduzir a de- 
sigualdade racial no mercado 
de trabalho, 

Outros desequilíbrios 
raciais 

A agenda de pesquisa do Nú- 
cleo de Estudos Raciais do Ins- 
per envolve a quantificação de 
deseguilibrios raciais em vá- 
rias dimensões da vida social. 
O Núcleo tem estudado, por 

exemplo, como é o desequili- 
brioracialno ensino médio em 
cada unidade da Federação. Ali 
se mostra que às desequilibri- 
Ds são pequenos no acesso ini- 
cial, mas aumentam à medida 
que os jovens progridem. 
Há evidente sub-represen- 

tação de negros em escolas 

particulares de ensino médio 
esobrepresentaçãono ensino 
para jovens e adultos (EJA). 
Quando se olha para dentro 
das escolas e se ordenam os 
alunos pelo desempenho nos 
testes padronizados do Inep, 
os negros estão sub-represen- 
tados no topa da distribuição 
do desempenho intraescolar, 
Em outros estudos, acom- 

panham-se algumas firmas 
pelo sistema de informações 
da Rais (Relação Anual de In- 
formações Sociais). Os resul- 
tados apontam haver, den- 
trodas Er rmas, diferenças re- 
levantes, sobretudo quando 
contrastadas as distribuições 
raciais intraficma com as dos 
seusentoros, sendo esses de- 
seguilibrios ainda mais rele- 
vantes, e desfavoriveis aús tra- 
balhadores negros, nos cargos 
mais bem-pagos. 

Sintese 
A desigualdade social brasi- 
leira é um fenômeno históri- 
co que está entrelaçada com 
nossas desigualdades raciais. 
A mensuração das diferenças 
raciais e a identificação dos as- 
pectos em que elas são mais 
relevantes são um ponto de 
partida importante para que 
se possam propor políticas 
públicas específicas de redu- 
ção de iniquidades raciais.é 
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Empreendedores se unem para Ear 

ganhar espaço e crescer juntos 
Parcerias, redes de apoio e cooperativas ajudam negócios a serem mais competitivos e a ampliarem mercado 

Empreender no presente 
para desafiar o futuro. 
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Pequenos 
negócios fazem 
parcerias para 
superar a crise 
Aliança ajuda a conquistar clientes 
e reduzir custos, mas pode causar 
prejuízos se não for bem planejada 

Renan Murta 

shorayio Com queda da re- 
ceita na pandemia, peque- 
nas e médias empresas têm 
transformado seus negócios 
com parcerias para ganhar 
folego e atravessar a crise. 
“Sem o poder de fogo dos 

grandes conglomerados, 05 
pequenos negócios têm de 
se organizar entre eles para 
sobreviver”, afirma Fernan- 
do Camilher, professor da 
pós-graduação em negóci- 
os da FEI (Faculdade de En- 
genharta Industrial), 
As parcerias foram cruci- 

ais para que a escola Minds 
Idiumas resistisse à perda 
de metade da receita prove- 
miente dos alunos durante à 
pandemia. O feito foi buscar 
os clientes de salões de bele- 
za das redondezas, lojas de 
departamento e outras ins- 
tituições educacionais para 
recuperar parte do prejuizo. 
Aotodo, a unidade de Ma- 

ringá, no Paranã, fechou oi- 
to acordos durante a crise sa- 
nitária, afirma Renato Gar- 
cia, 44, diretor publicitário 
da rede. Ele conta que usou 
a plataforma Google Maps 
para delimitar uma área de 
4 Jom e, assim, mapeur esta 
belecimentos com potenci- 
ais clientes também para a 
escola de inglês, 

Os acordos são baseados 
em descontos oferecidos por 
ambas as partes que, segun- 
do Garcia, acabam compen- 
sados pela economia nos gas- 
tos com material de divulga- 
ção. “Sem dinheiro para in- 
vestir em midia, tivemos que 
intensificar as parcerias co- 
mo saida mais econômica 
pará captar novos chentes” 
Metade dos alunos que à 

unidade ganhou na pande- 
mia foi resultado da inicia- 
tiva. Alta assim, O núme- 
ro de estudantes hoje é 15% 
menor que o registrado no 
início do ano passado 

Alianças porem ser fáceis 
de serem fechadas, mas de- 
vem ter planejamento cuida- 
doso. “Já aconteceu de nos- 
so aluno chegar à empresa 
parceira e o funcionário de- 
savisado falar que não havia 
acordo algum. O aluno pa- 
gou o preço cheio. Foi mui- 
to chato”, diz o diretor. 
Desde então, a escola ado- 

tou critérios mais rigidos 
na busca pelos parceiros. 
Segundo Garcia, hoje exis- 
te uma equipe responsável 
por fazer contatos semanais 
com as empresas, Antes de 
fechar o negócio, a qualida- 
de do serviço é testada por 
funcionários da Mind 
Uma aliança mal planeja- 

da pode levar à depreciação 
da marca, diz Silmara Sou- 
za, consultora do Sebrae-SP 
Emtender o que a outra em- 

presa pode agregar ao seu 
negócio é fAmdamental pa- 
ra que o acordo prospere. É 
necessário alinhar expecta- 
tivas entre os parceiros. 

Mais do que isso, Souza in- 
dica que seja feito o monito- 
ramento das redes sociais. do 
estabelecimento é também 
do perfil pessoal de seu do- 
no para que o empreendedor 
secertifique de que as ideias 
entre as empresas dialogam. 

“Se algum empresário se 
envolve em questões pole- 
micas, por exemplo, o posici- 
onamento dele pode acabar 
prejudicando a outra compa- 
nhia. Por isso é importante 
conhecer suas opiniões po- 

líticas, sociais e até religio- 
sas, afirma 
Quando as parcerias envol- 

vem transações financeiras, 
o empreendedor deve elabo- 
rar contrato para estabelecer 
as funções de cada parte du- 
rante o acordo. Para trocas 
simples, como divulgação 
pelas redes sociais, é reco- 
mendável que o combinado 
fique registrado por email 

funtas, empresas conse- 
puem ter melhor pertorman- 
ce na crise sem diminuir à 
rentabilidade. Consequen- 
temente, ganham vantagem 
competitiva em relação ao 

empreendedor que está so- 
guinho, afirma Jose Arakelian, 
professor do curso de admi- 
nistração da Faap (Fundação 
Armando Alvares Penteado). 
Dessa forma, a pandemia 

tem estimulado o trabalho 
conjunto entre pequenos 
empreendedores, ainda que 
issó implique perda de parte 
da autonomia, diz ele. 

“A integração em uma ré- 
de de negócios se torna ain- 
da mais necessária na crise, 
diante da queda no faturá- 
mento e do peso dos custos” 

A gestão das empresas vem 
se transformando, o que jhé 
um des legados da pandemia 
no mundo corporativo, Com 
a CEC de FeCUIS OS Mas per 

ceras, 04 negócios podem 
minimizar à desperdício. 

Isso fortalece a tendência 
para o investimento em ini- 
ciativas sustentáveis, entre 
elas a economia circular, que 
se baseia na ideia do reapro- 
veitamento de materiais, 20 
upycling, técnica que reapro- 
veita itens descartados e 05 
transforma em núvos 
Segundo o professor Fer- 

nando Camilher, da FEI, 
quando se unem, pequenas 
empresas tendem a diminuir 
gargalos e sobras de produ- 
ção. Muitas vezes, também 
conseguem aumentar o va- 
lor agregado dos produtos, 

E ocaso da Bitter&Co, mar 
ca de coquetéis engarrafa- 
dos, que desde cano passa- 
do soma forças com a Ice- 
apros, empresa que produz 
pelos personalizados com 
iniciais dos nomes de clien- 
tes ou marcas. Agora, elas 
vendem no mesmo pacote 
os dois produtos. 
Antes da aliança, a Bitter &- 

Co é a Icesgpros tinham so- 
mente outras companhias 
como clientes. Com a mi- 
dança, passaram a atender 
também pessoas físicas, 
Os preços variam de acór 

do com o coquetel solicita- 
do, e as bebidas são entre 
gues geladas e prontas para 
o consumo em toda a cidade 
de São Paulo. À venda é feita 
pelosite da lcegpros e pelas 
redes sociais da Bitteráco, 
“Chegou um momento em 

que os clientes pararam de 
comprar. Então, somamos 
os produtos para oferecer 
algo diferente sem aumen- 
tar o preço dos nossos paco- 
tes” diz André Clemente, 43, 
proprietário da Bitter&lo. 

Fazer parceria, diz ele, foi 
um grande aprendizado. Cle- 
mente diz que a pandemia 
acelerou a formalização do 
acordo, que ele pretende 
manter nos próximos anos. 
Com a Rexibilização das 

medidas restritivas, a Bit- 
ter&Co voltou a fazer ven- 
das paraempresas. Areceita, 
que meluia venda a pessoas 
fisicas, cresceu 20% no últi- 
moano, segundo Clemente. 

O empreendedor André Clemente, 43, no escritório da empresa Bitter&Co, em São Paulo 
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podem se unit 

Co-branding 
Duas-ou mais marcas Sé 

unem pára promover um 
único produto ou serviço que 
contemple as comparhias em 
questão Também se aplica 

guando estabelecimentos 
promover ações para verder 
mercadorias diferentes 
em um mesmo pacote O 
objetivo é somar forças & 
conquistar novos públicos 

Collab 
A estratégia consiste na 
associação de um regõdo 
a óutras empresas ou 
artistas para lançar produtos 
com edição limitada, Com 
essa iriciativa, pequenos 
negócios podem associar 
Suas imagens a marcas 
conhecidas ou personalidades 

Corporate venture 
É guarco pequeros 
negócios se associam a 
grandes para crescer Refere- 
Se a mvestimentos CE 

uma empresa para gerar 
iniciativas empreendedoras 
é inovadoras, seja em 
ações intemas, quando à 
comparhia incentiva seu 
furcionario a criar e manter 
b negócio próprio, seja em 
externas, aproximando 
à marca de startups 

Joint venture 
E um acordo entre duas 

Ou mais empresas que 
reúnem recursos para 
o desenvolvimento de 
um projeto ou atividade 
comercial em que todas 
as partes trabalhem de 
maneira conjunta Na matloria 
dos casos Expe calxa para 
investimento em novas 
estruturas e contratação 
derovas equipes 

Empreendedores buscam 
redes de apoio para ter 
novas ideias e crescer 
suzana Petropouleas 

sÃorauLo Comduzir um nego- 
cio sozinho em meo à crise 
pode ser uma empreitada de- 
safiadora e solitária. Por isso, 
empreendedores têm se uni- 
do para trocar experiências, 
aliviar a sobrecargamental e 
buscar novas ideias para su- 
as empresas, 
A pandemia evidenciou à 

importância de se buscar ali- 
ados e partilhar vivências pa 
ra além da bolha do próprio 
negócio, diz Juliana Segallio, 
consultora de marketing é 
vendas do Sebrae, 
O contato com outros em- 

preendedores pode traze! 
desde insights sobre o negó- 
cio até parcerias concretas 
com outras marcas. "Mesmo 
um concorrente direto não 
precisa ser um inimigo se as 
empresas atuarem de forma 
em que ambos ganhem com 
a troca de vivências. 

Foi pensando em dividir as 
angústias de empreender so- 
zinha que, há iranos, a empre- 
saria Ana Fontes começouum 
blog em que compartilhava o 
dia a dia e dilemas da profis 
são com outras empreendedo 
ras. Dona de um coworking e 

de um site de recomendações, 
elaviu a página alcançar cem 
mil acessos após seis meses. 
“Eu me sentia muito sozi- 

nha e comecei a escrever so- 
bre o que dava certo ou não. 
De forma despretensiosa e 
orgânica, o site foi juntando 
muitas mulheres e proporci- 
onou uma troca muito forte 
entre nós”, afirma. 
Decidiu, então, transfor- 

má-lo em um negócio social 
e fundou a RME (Rede Mu- 
lher Empreendedora), plata- 
forma que hoje reúne 190 mil 
pequenas empresárias cadas- 
tradas. À iniciativa também 
deu origem ao instituto de 
mesmo nome, fundado em 
2017 e voltado à capacitação 
de mulheres em situação de 
vulnerabilidade. 

Na pandemia, a décima edi- 
ção do fórum nacional da or 
ganização recebeu mais de 102 

muúl inscrições para as sessões 
de networking e mentoria, O 
evento, gratuito, foi realizado 
entre os dias 17 eg deste mês. 

Encontros e projetos de en- 
tidades que reúnem empreen- 
dedores em redes formais — 
como a RME, Sebrae, Ende- 
avor, Rotary, Anjos do Brasil 
e Rede Kai— podem ser um 
caminho para quem procura 
compartilhar vivências com 
outros empresários para aph- 
car os efeitos da crise atual 
Assistente social e artesá em 

Lençóis Paulista (SP), Raquel 
de Fátima Correa, 39, partici- 
pa de projeto da RME voltado 
para 0 fomento ao empreen- 
dedorismo feminino na o- 
dade. Ao se ver sem renda na 
pandemia, decidiu fundar a 
marca de plantas e produtos 
ecológicos Cio da Terra. 
Compartilhou angústias e 

recebeu mentoria de empre- 
endedoras mais experientes 
que integram a rede. "Minha 
familia não vem de uma cultu- 
raempreendedora. Nas men- 
tórias, troquei experiências 
e me libertei de diversos re- 
ceios, como o de apostar em 
uma linha de crédito”, diz ek 
No início da empreitada, 

Raquel tirava dúvidas contá- 
beis e trocava figurinhas com 
a contador Eliana de Lina 
Pereira, 49, dona da marca 
de canecas personalizadas 
Canelika's é também mem- 
bro da RME. 
Atroca-de experiências ga- 

rantivo apoio que Eliana pre- 
cisava para deixar o escritório 
de contabilidade onde traba- 
lhava atêz020 e dedicar-se ex- 
clusrramente à marca. Em pk-- 
na pandemia, assumivo por- 
to Ésico do pai, antes uma re- 
lojoaria, e buscou outros pe- 
quenos empresários da regi- 
ão para se unir e inúvar. 
“Sempre estou pensando 

em algo novo para trazer aos 
chentes e, por isso, fico em 
contato frequente com cole- 
gas e ate concorrentes”, diz Eli- 
ana, que se juntou à uma bo- 
leira local para oferecer bo- 
los em canecas customizadas. 
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Alan Edelstein e Francisco 
Mancuso, donos do Rincon 
Escondido, espaço de 
cursos e eventos sobre 
churrasõo localizado na Vila 
Madalena, em São Paulo 

Mesmo um 
concorrente direto 
não precisa ser 
um inimigo se as 
empresas atuarem 
de forma que ambos 
ganhem com a 
troca de vivências 

Juliana Segalio 
consultora do Sebras 
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Em parceria com Raquel, ela 
vende mudinhas de plantas 
em canecas produzidas com 
defeito na estampa, que an- 
tes seriam descartadas e ago- 
ra viram item de decoração. 

Eliana também revende in- 
sumos comprados em exces- 
so para concorrentes e abre 
espaço em sua loja para que 
outras marcas de personali- 
ação ofereçam itens como 
camisetas e chinelos. 
“Conversamos e nos ajuda- 

mos, Aqui eles ganham espaço 
fisico para expor eos clientes 
ganham mais opções” afirma. 
Aconexão por um interesse 

em comum também uniu os 
empresários Francisco Man- 
cuso, 50,€ Alan Edelstein, 43,€ 
os fez buscar contato com ou- 
tros empreendedores apaixo- 
nados por churrasco. 

Eles são os donos do Rincon 
Escondido, espaço localiza- 
do na Vila Madalena, em São 
Paulo, que oferece desde jan- 
tares e eventos corporativos 
até facas artesanais e cursos 
de parrilla (grelha) argentina. 

Ex-executivos de vendas de 
uma multinacional, abando- 
náram juntos a cárreira cor 
porativa para empreender 

“Jáeum processo solitário pe- 

dir demissão e fazer essemov 
mento de mudança. Todas su- 
as decisões são questionadas”, 
afrma Alan. “Sozinho, não sei 
se eu teria feito” completa. 
Atualmente, eles apostam 

na presença online para tro- 
car experiências com outros 
pequenos e médios empresá- 
rios do ramo, 

Para compartilhar técni- 
cas, histórias e dicas COM Es- 

ses empreendedores, criaram 
a Confraria Los Píbes, clube 
que recebe cerca de so mes- 
tres churrasqueiros, espécia- 
listasem carnes e interessados 
em abrir seu negúcio na área. 
O pacote com seis reuniões 

mensais sai por R$2.340e in- 
cluia experiência de jantar do 
Rincon, com cortes de carne 
e bebidas selecionadas. 
Nos momentos demaior res- 

trição da pandemia, os itens 
eram enviados à casa de cada 
participante, e a Confraria vi- 
rou uma reunião online para 
que pensassem juntos em so- 
luções, como produtos para 
ecommerce e kits “m parceria 
com fornecedores de carnes. 
“Recebemos muitos empre- 

endedores, inclusive de outros 
estados. Queremos criar co- 
nexões que sejam viboriosas 
para todos”, diz Alan. 
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Cooperativa ajuda agricultor a 
viabilizar produção sustentável 
Juntos, produtores conseguem cumprir requisitos legais e ampliar mercado 

Marília Miragaia 

sÃoPauLO Cooperativas são 
uma forma de agriculto- 
res familiares ampliarem 
o alcance de sua produção, 
superando gargalos como 
acesso a crédito, a tecno 
logia é 405 consumidores. 
Mas, além disso, podem 
ajudar no resgate de trádi- 
ções e na promoção de prá- 
ticas sustentáveis, 
Povos guarani e tupini- 

quim de Aracruz, a cerca de 
bo km de Vitória (ES), já ha- 
viam praticamente perdido 
o contato com abelhas na- 
tivas, quando, em 2512, foi 
implementado ali um proó- 
jeto de resgate da espécie 
uruçu-amarela. O prógra- 
ma envolveu 12 familias e 
foi viabilizado por meio de 
uma parceria com a Suza- 
no, empresa de celulose, 
Com o aumento do nú- 

mero de colmeias, us pro- 
dutores decidiram trans 
formar O manejo em uma 
criação comercial, peran- 
do renda para as familias, 
Assim surgiu em 2018 à 

Coopygua (Coúperativa de 
Agricultores Indigenas Tu- 
piniquime Guarani de Ara- 
cruz), conta Tiago Barros 
dos Santos, 33, presidente. 

“Hoje, temos quase 70 fa- 
múlias produzindo mel. Se 
cada uma fosse vender so- 
zinha, seria mais dificil” diz. 

As colônias de abelhas, 
explica ele, estão espalha: 
ckas pelas 12 aldeias do terri- 
tório de 18 mil hectares em 
que vivem as duas etnias. 
Com a meliponicultura, 

gerações mais jovens come- 
caram a ter contato com 0 
mel nativo, que para muitos 
só era conhecido por meio 
de histórias contadas pe- 
los mais velhos, afirma Tia- 
go Omanejo também tem 
efeito na biodiversidade: às 
abelhas ajudam polinizar a 
vegetação e outros cultivos. 

No território, os coopera- 
dos procimem, sob a marca 
Tupyguá, polém, cera e três 
tipos de meéis, que têm feito 
sucesso entre chefs como 
Alex Atala, do restaurante 
D.0.M,, em São Paulo. 
Em agosto, acooperativa 

decidiu lançar seu ecom- 
merce, que vendeu cerca de 
232 kg de mel em dois me- 
ses (R$ 40 a embalagem de 
400 pg), “Agora, nosso alcan- 
ce vai além de restaurantes. 
Falar de mel de abelhas na- 

à 

, 

o 
- 
' 

tivas é alpo exponencial, que 
leva em consideração biodi- 
versidade”, afirma Tiago. 
Na pandemia, muitas coo- 

perativas de agricultores aju- 
darama viabilizar soluções di- 
gitais para alcançar o consu- 
midor final, o que não é trivial 
paraum produtor, diz Arilson 
Favareto, professor de análise 
económica para ciência e tec- 
nologia na UFARO (Universi- 
dade Federal do ABC). 
Segundo ele, à visão de uma 

agricultura que trata com 
igual importância à conser 
vação ambiental, ainclusãoe 
a produtividade vem ganhan- 
do espaço. "Predominou até 
aqui uma visão produtivista 
sobre agricultores | privilegi- 
ando o rendimento) formada 
nos anos Igão ergro Mas esse 

discurso não deve se sustentar 
como aumento da exigência 
de consumidores” afirma Fa- 
vareto, também pesquisador 
do Cebrap (Centro Brasileiro 
de Análise e Planejamento), 
Com uma media de remu- 

neração 0% maior do que 
na agricultura convencional, 
muitos dos integrantes da Co- 
operapas (Cooperativa Agro- 
ecológica dos Produtores Ru- 
rais e de Água Limpa da Regi- 
ão Sul de São Paulo) têm cul- 
tivos menores, segundo Lia 
Gois, 48, uma das fundadoras. 

Mel [E ima | 
eia tuntr ias meattenada | 

“Geramos produtos valori- 
zados, Você não precisa plan- 
tar quilômetros e quilome- 
tros, você planta 500 metros. 
Nãousamos agrotvacos e não 
fazemos queimadas” afirma. 
Cenouras coloridas e dife- 

rentes tipos de couve (como 
kale e rendada) estão entre 05 
itens que chamaram à aten- 
ção de chefs, entre eles Pao- 
la Carosella, do Arturito, em 
São Paulo, clente da Coope- 
FApas, Que misceu em Do 

Muitos agricultores, diz Lia, 
ingressaram na cooperativa 
em busca de inserção no mer 
cado eapoio para lidar comas 
exigências para produzir dr 
gânicos no pais, como a cer 
tihcação de alimentos. Na co- 
operativa, hã dois grupos que 
fazem a certificação, o que 
deixa o processo mais barato. 
Além disso, a entidade Fa- 

cilita O acesso à ápoio tecni- 
co, que pode vir na forma de 
troca entre agricultores e por 
meio de programas públicos. 
Outra forma de atuação 

das cooperativas é na busca 
por recursos, diz André Yves 
Cribb, pesquisador na Em 
brapa Agroindústria de Ali- 
mentos "Muitas vezes, existe 
crédito disponível, mas esses 
produtores não sabem como 
chegar a ele. Então, a coope- 
rativa pode fazer esse papel” 

Pro do 

Mel da Tupyguá, produzido por cooperativa indígena em Aracruz (ES) jeronimovilua-Báxs/Divulgação 

Emzo18, a Repescar (Coope- 
rativa dos Pescadores é Maris- 
queiros de Vera Cruz), na ilha 
de Itaparica (BA), conseguiu, 
por meio de um projeto do go- 
verno estadual, um investi- 
mento de R$2,2 milhões, des- 
tinado à compra deembarca- 
cões e um veículo de transpor 
te cá criação de uma unidade 
de depuração, usada para re- 
tirar impurezas de moluscos, 
Coma estrutura atual, aen- 

tidade está apta a atender as 
exigências de selos de comer 
cislização das instâncias mu- 
nicipal e estadual —no ano 
que vem, deve pleitear o cer 
tihcado federal. “São legisia- 
ções exigentes e, além de re- 
curso, é preciso ter uma equi- 
petécnica. Mas isso se traduz 
em acesso a chentes” afirma 
josé Carlos Bezerra lc, 46, as- 
sessor de mercado da coope- 
rativa. A produção, diz ele, é 
feita com trabalho de conser- 
vação e manejo sustentável 

Itens como catado de ara- 
tu (R$ 65 0 quilo) estão entre 
os produtos, que já eram ven: 
didos a restaurantes em Sal- 
vudor e, com a pandemia, ts- 
tão disponíveis para delivery, 
“Não queremos trabalhar 

com quantidade, Temos um 
produto diferente e queremos 
atender locais que comparti- 
lham da nossa filosofia” diz. 

Sucesso financeiro do modelo depende de 
gestão democrática e bom plano de negócios 
Flávia G. Pinho 

são payLO No pais, há 4.868 
cooperativas registradas, Jun 
tas, elas representam 17 mi 
lhões de cooperados, segun- 
do à OCB (Organização das 
Cooperativas Brasileiras). 
Ao contrário de uma em- 

presa convencional, E coope- 
rativa é uma propriedade co- 
letiva, formada por pessoas 
que se unem de forma volun- 
tária. Deacordo coma OCB, o 
número minimo de integran- 
tes é20, mas podem haver al- 
gumas exceções. 
Tradicional em diferentes 

setores, 0 cooperativismo po- 
de ser adotado, por exemplo, 
por pescadores, trabalhado- 
res rurais, médicos e presta- 
dores de servico em geral. 
Areceita para que uma co- 

operativa funcione e gere re- 
sultado financeiro satisfato- 
noé o respeito aos principi- 
os democráticos. 
Um dos principais desah- 

os das cooperativas é a po- 
vernança. Nem sempre os 

interesses são convergentes 
e isso pode acarretar ruptu- 
ra entre grupos e até levar ao 
fim das ntividades, 

“E importantea participa- 
ção do maior número pos- 
sivel de cooperados nas de 
cisões, para que o interes 
se de pequenos grupos não 
só pi sobre o da coleti- 
vidade”, diz Wenistun Abreu, 
coordenador de projeto de 
cooperativismo financeiro 
do Sebrae. 
Tudo começa na redação 

do estatuto, que determina as 
metas do negócioe as linhas 
gerais de funcionamento. O 
processo deve ser conduzido 
por uma comissão eleita pe- 
lo grupo, sob a liderança de 
um coordenador 
Quanto mais detalhado o 

estatuto, menor a chance de 
surgirem divergências. No do- 
cumento, deve ser descrito o 
capital minimo, os direitos e 
deveres dos cooperativados e 
como será a rotina de assem- 
bleias e deliberações. 
Comona abertura de qual- 

quer empresa, é preciso regis- 
tro na junta comercial, inscri- 
ção no CNP), inscrição esta- 
dual (ou registro de isenção) 
e alvará de funcionamento. 
Tumbérm é necessário dei- 

ar à contabilidade a cargo 
de um profissional especiali- 
zado em cooperativas, já que 
algumas questões tributari- 
as diferem de outros tipos de 
essõa jurídica. Formular um 
mplano de negócios é ou- 

tro passo essencial. 
Ter uma sede própria tam- 

bémeé importante, dizo con- 
sultor. Esso porque, se todos 
trabalharem em home of- 
fce, a administração ficara 
concentrada na casa de um 
dos membros, dificultando 
o acesso dos outros. 
O investimento inicial pa- 

ra abertura da cooperativa 
deve ser dividido em cotas, 
cujo valor unitário não po- 
de ser superior ao maior sa- 
Eriominima vigente. O esta- 
tuto também deve estabele- 
cer limites que impeçam os 
associados de adquirir vári- 

as cotas, como propósito de 
garantir maior participação. 
Os rendimentos são parti- 

lhados conforme o número 
de cotas de cada cooperado, 
Da mesma forma, é feito o ra- 
teto da taxa de administração 
eserviços, cujo percentual 
varia de acordo com a atua- 
ção da cooperativa, Também 
évariável o mimero de mem- 
bros da diretoria ou do con- 
selho de administração —es- 
colhidos por votação. 
Mesmo após o início das 

atividades, a regularidade 
das assembleias é fundamen- 
tal. Elas devem ser realizadas 
sempre que necessário, com 
pauta de decisões comuúnica- 
da previamente a todos. 

Ate o quórum necessário 
para as aprovações deve cons- 
tar doestatuto. “Cooperativas 
com grande mimero de coo- 
perados podem adotar a re- 
presentação por delegados, 
quandoum membro é eleito 
para representar uma deter- 
minada quantidade de inte- 
grantes” diz Abreu. 
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Cooperativas atraem empresários em 
busca de crédito mais barato e fácil 
Número de negócios associados a essas instituições financeiras aumenta 123% em cinco anos 

Dante Ferrasoli 

são pauio Num contexto de 
crise econômica e aumentos 
constantes da Selic, taxa bá- 
sica de juros da economia, as 
cooperativas de crédito sur 
em como alternativa para 
os pequenos empreendedo- 
res que precisam de dinheiro, 
Segundo Thiago Borba 

Abrantes, coordenador do 
ramo crédito da OCR (Orga- 
nização de Cooperativas do 
Brasil), tomar um empreêsti- 
mo em cooperativas custa, 
em média, 30% a menos do 
que nos hancos tradicionais. 
Avifra pode variar de acordo 
com região e instituição. 
Mas Essa não é a unica van- 

tagem. De acordo com pes: 
quisa da FGV e do Sebrae, pu- 
blicada no início de setem: 
bro, 2 das 3 instituições que 
mais emprestam próporcio- 
nalmente a pequenos empre: 
endedores são sistemas de co- 
operativas: Sicoob e Sicredi, 
Cerca de metade das em- 

presas que buscam fmancia- 
mentos são atendidas em am- 
has as instituições. O múme- 
ro é maior do que em bancos 
privados e públicos mais pro- 
curados para esse fim. 

A cómbinação de crédito 
mais barato e mais fácil aju- 
da à explicar o aumento no 
número de empresas coope- 
radas —para pedir emprésti- 
mo, o empreendedor precisa 
necessariamente se associar. 

“As pessoas juridicas são cer 
code g0% dos nossos associa- 
dos, mas, Em carteira de LI qacia- 

to, já representam 59%. Passa- 
ram as físicas em 021 Só nes- 
te ano, emprestáamos Rá 2 
bilhões para micro e peque- 
nas empresas”, afirma Fran- 
cisco Reposse Junior, diretor 
comercial e de canais do Si- 
coob, sistema que tem cerca 
de & milhões de cooperados. 
Nos últimos cinco anos, o 

número de negócios associa- 
dos à cooperativas de crédito 
cresceu 129%. A grande mar 

oria dessas empresas são mi- 
cro, pequenas e médias 
Só de dezembro de ac1g até 

o mesmo més de 2020, perio- 
do que engloba parte da par- 
demia, a cifra ivo 14%, 

Reposse diz que o aumento 
mais recente pode ter também 
à ver com a pandemia, mo- 
mento especialmente dificil 
para se obter crédito em ou- 
tras instituições Ananceiras, 

“A conversa anda. As pesso- 

as Falam umas com as outras. 
Então uma parte dos novos 
cooperados pode ter vindo 
porque não conseguiu crédi- 
to em outro lugar” 

Para se associar 4 uma coo- 
perativa, o empreendedor de- 
Lj apresentar cc umentos e 

pagar uma taxa —a periodi- 
cidade e o valor variam comn- 
forme a instituição, 
Uma vez dentro, a relação 

se assemelha à que ocorre 
com os bancos. Há produtos 
como cartão de crédito, che- 
ques, seguros e opções de in- 
vestimento como CDB e LCI, 
coma diferença de que o coo- 
perado é sócio, não cliente, e 
aimstituição não visa o lucro. 
“Como chente de um banco, 

não participo dos resultados. 
Na cooperativa, sim, sejá re- 
cebendo as sobras ou, even- 
tualmente, ajudando a co- 
brir prejuizos”, diz Abrantes 
da OCH, O dinheiro a ser em- 
prestado, aliás, é dos associ- 
ados com excesso de capital, 
que fazem a oferta como for 
ma investimento 

O crédito é mais barato tam- 
bém porque a natureza de or 
ganização não lucrativa dá be- 
nefícios às cooperativas. 

“Elas emprestam a uma ta- 

xa mais baixa porque o custo 
do dinheiro para elas é menor. 
Hã menos tributos, emprés- 
timos compulsórios e custos 
operacionais, Elas se enqua- 
dram numa categoria diferen- 
te dados bancos”, diz Alexan- 
dre Chaia, economista e pro- 
fessor de finanças do Insper 
Outro motivo paraa diferen- 

ca das taxas é à proocimidade 
do cooperado com a institu- 
ição, que tende a diminuir o 
risco de calotes 
“Bancos operam em escala 

nacional, com clientes, e as 
cooperativas são mais de ni- 
choe têm associados. Ouseja, 
conhecem melhor seus mem- 
bros” afirma Chaia. 
O risco é algo mais crítico 

para às pequenas empresas, 
cuja gestão tende a ser menos 
profissional e cujos números 
geralmente não são audita- 
dos, Assim, as taças podem su 
bir, Isso não ocorre com gran- 
des corpora "DES, que coNse- 

pguem enpital barato, 
Para se ter uma ideia da im- 

portância das cooperativas 
para os pequenos em tem- 
pos de crise, elas foram res- 
ponsáveis por 22% de todos 
os contratos firmados por 
meio do Pronampe, progra- 

ma do governo federal de au- 
xiio às pequenas empresas. 
Ficaram atrás apenas de Ban- 
co do Brasil e Caixa, duas ins- 
tituições publicas, 
Ocooperativismo sempre 

sesobressai durante crises, !s- 
so é um diferencial. Em 20068, 
grandes bancos europeus fo- 
ram socorridos por sistemas 
corporativistas, como Rabe- 
bank (sistema holandês) e 
Crédit Agricode (francês) afu- 
ma Abrantes, da OCH, 
Magda Calegari, consulto- 

ra do Sebrae-SE diz que 0 co- 
operativismo, já forte no in- 
terior, estã ganhando tração 
também nos grandes centros, 
mas ressalta que ainda há mui- 
to desconhecimento por par 
te dos pequenos empreende- 
dores sobre o tema. 

"O modelo está se tornan- 
do mais conhecido nas gran- 
des cidades agora, Vemos, no 
emanto, em nossos eventis é 

feiras de negócios, que alguns 
aínda tém receio de participa 
emedo de ter de cobrir preju- 
ixos caso a instituição va mal/ 

Ela ressalta, porém, que, as- 
sim como no mercado finan- 
ceiro, há fundos garantidores 
que podem acudir o coopera- 
do nessas situações 
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Das 3 instituições que 
proporcionalmente liberam 
mais crédito para pequenos 
negócios, 2 são cooperativas 
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da DCE (Drganitação des Cooperativas 
Brasidéiras) e a pesquisa O impacto da 

pandemia de cosorsvirus nos Peguenca 
Negõces - Litediçho, da FhY e de Sebrae 

Professores cooperados da escola Arco, que funciona sem nenhum funcionário contratado, no Butantã, zona veste de São Paulo jardiel Carvalho /Falhaprost 

Professores se unem e criam escola sem patrão nem diretor 
Luciana Alvares 

shorauLo Desde o início de su- 
as atividades, em 2019, A. esCo- 
la Arco, no Butantã, zona des: 

te de São Paulo, funciona sem 
nenhum funcionário contra- 
tado. Todas as 44 pessoas que 
trabalham lá são professores 
cooperados, como se fossem 
sócios da instituição. Sócios, 
porém, só no poder de deci- 
são, porque não hã dividen- 
dos ou lucro. 

“Cada um deu uma cota-par 
te de R$ 100 para entrar Sesa- 
ir recebe os R$ 100 devolta. Os 
bens que a cooperativa cons- 
trói não viram bens dos coo- 
perados. Não posso vender 
munha parte, não há transmis- 
são por herança. Na nossa vi- 
são, educação não êmercado- 
ria afirma Luis Go nzapa Bra- 
ga Filho, professor de oficios 

da Arco, Segundo ele, depois 
de bastante pesquisa, os do- 
centes encontracam no mo- 
delo de cooperativa o sistema 
de organização que mais com- 
binava como a metodologia 
que pretendiam desenvolver. 
A estrutura de trabalho é 

horizontal: não hã cargos de 
diretor ou coordenador, As 
decisões são tomadas cole- 
Hvamente, em uma reunião 
semanal. As funções que vão 
além da sala de aula são divi- 
didas entre os docentes, des- 
de o atendimento aos pais, 
passando pela cobrança de 
mensalidades, até a limpeza. 
Embora dediquem tempos 

diferentes à escola, todos re- 
ceberm a mesma remuneração 
pela hora de trabalho. 
O colégio não adota livros 

de nenhuma editora; em ge- 
ral, cada professor prepara 

seu material didático, “Pelo 
fato de a instituição ser nos- 
sa, por termos autonomia, o 
trabalho se torna estimulan- 
te. Nosso processo criativo é 
muitogrande” diz Braga Filho. 
A Arco oferece à segunda 

etapa do ensino fundamental 
(apartir do 6º ano) eo ensino 
médio. As mensalidades cus- 
tam em torno de B$ 2.800, e 
20% dos estudantes são bolsis- 
tas. “No inicio, a pente imapi- 
nava que conseguiria ter uma 
mensalidade mais baixa. Mas 
oque fazemos é um trabalho 
artesanal, com turmas peque- 
nas, afirma o professor. 
Comapenas uma turma por 

série, em salas de 22 0u 25 €s- 
tudlantes, aescolajáoperaem 
sua capacidade máxima. As 
poucas vagas abertas para as 
turmas a partir do 7º ano são 
decididas por sorteio. “Con- 

verso com as famílias dos in- 
teressados, apresento a Esco- 
la e, se tem mais interessados 
que vagas, sorteamos. Não fa- 
zemos processo seletivo” diz. 
Apesar do sucesso da em- 

preitada, não há intenção de 
crescimento, Mas 08 profes- 
sores incentivam iniciativas 
semelhantes."A gente já con- 
vVersou Com outros grupos, 
mostrou que é possível. Edu 
cação é equipe. Conseguindo 
construir uma hoa equipe, o 
restante dá para equacionar” 

Se hoje, dois anos após a 
abertura, à escola tem lota- 
cão máxima, as primeiras fa- 
milias que aderiram ao proje- 
to foram fundamentais para 
que ele se concretizasse. Mais 
do que aceitar matricular os 
hlhos em uma instituição no- 
va, alguns ajudaram a viabi- 
lizar o nascimento da Arco. 

A psicóloga Cristina Toleda- 
no, mãe de Francisco, 14, par 
ticipouaté da procura porum 
imóvel, Ela fazia parte de um 
grupo de pais que, insatisfei- 
tos com o colégio dos filhos, 
até cogitaram fundar, eles 
mesmas, uma escola "Hou- 
ve uma convergência entre o 
que a gente pensava e a pro- 
posta que eles apresentaram” 
Como os professores que 

formariam a Arco estavam 
com dificuldades de encom- 
trar um imúvelno Butanta, le- 
vantaram a hipótese deir pa- 
ra outro bairro. “Esso me dei- 
xou com medo de que não des- 
se certo. Quando rodava pe- 
lo bairro, ficava de ólho nas 
placas. Tive sorte de achar 
um prédio num valor baca- 
na”, conta a psicóloga. É nes- 
se lugar que a escola funciona. 
Embora se sinta feliz de Fa- 

per parte da história da insti- 
tuição, ela garante que não se 
sente dona do lugar, “Uma das 
minhas reflexões na época foi 
justamente que havia uma re- 
lação promiscua entre pais e 
escola. As familias ficavam se 
metendo em decisões, porque 
se sentiam clientes. Na Arco 
apre tem abertura para di- 
Ogar mas ha limites. Aesco- 

lá é dos professores”, afirma. 
Pedro Mello, 18, terminou o 

ensino médio na Arco. Ele já 
tinha passado por três colégi- 
os e diz que o modelo da es- 
cola foi o que mais lhe deu li- 
berdade. “Em outros lugares, 
por mais que tivessem progra- 
mas culturais, 0 espaço para o 
aluno decidir era limitado. Na 
Arco, os professores dão ma- 
terial e ajuda, mas são os alu- 
nos que fazem tudo. Issocria 
senso de responsabilidade” 
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CONSORCIOS 
Vantagens refletem 
crescimento 
do sistema 
Os nove primeiros meses do ano registraram o maior 
volume de vendas de novos cotas do última década 

o início do ano até setembro 
-— período da coleta de dados 

mais recente feita pela Asso- 

ciação Brasileira de Adminis- 

tradoras de Consórcios (Ahac) +, foi re- 

gistrado recorde de adesões 20 Sistema 

de Consórcios no Brasil: 2,59 milhões, 

expansão de 18,%% em relação ao mes- 

mo intervalo de serpo de 2020. 

Um leque 
de atrativos 
consórcio é um investimento: 

ao ser contemplado, o contra- 

tante pode usar o crédito para 
adquirir o bem pretendido ou quitar 

um financiamento, e, se não optar 

pelo resgate, à administradora pode 

investir o valor em fundos para que 

o montante renda mais. Ou seja, os 

recursos acumulados pelas parcelas 

pagas sempre retornam, de uma for- 
ma ou outra. 

en E 

Também nos nove primeiros me- 

ses, 1,03 milhão de consorciados fo- 

ram contemplados, 16,5% mais do que 

no mesmo periodo do ano passado, 

o que representa injeção de R$ 47,30 

bilhões no mercado consumidor na- 
cional. 

Ainda de acordo com a Abacr, entre 

os 8,36 milhões de consorciados ati- 

O diretor-executivo da Mul- 

timarcas Consórcios, Femando 

Lamounier, destaca os diferen- 
ciais que tonam atrativa 4 mo- 

dalidade: custo baixo, poder de 

compra à vista, Nexibilidade na 

aquisição do bem e, principalmente, 

planejamento financeiro. “O consórcio 

é a melhor forma de adequirir bens e re- 
alizar sonhos, Especialmente se compa- 

rado à financiamentos e empréstimos, 

outras formas tradicionais de aquisição, 

a vantagem fica ainda mais evidente”, 

defende, acrescentando que, em um 

cenário macmeconômico instável, com 

alta taxa de juros, o mercado tende ain- 

da mais ao crescimento do consórcio, 

Confiabilidade — — Osis- Custo baixo - “Nos con “mais barata de comprar pois 
tema é regulamentado e fis- E an ro da Era de pad 

calizado pelo Banco Central. “entrada 

“ Previsibilidade - = Os 
: | 5 são. 

vos, foram apontadas alias de 44,2% 

no segmento de eletroeletrônicos é 

outros bens duráveis, 30,2% no de 

serviços, 22,1% no de veículos pesa- 

dos, 18,0% no de imóveis, 7,2% no de 

motocicletas e 6,1% no de veículos 

leves. 

Esses e outros resultados satisfató- 

nos apresentados pelo setor refletem 
na avaliação do presidente-executivo 

da organização, Paulo Roberto Ros- 

si, à crescente maturidade do consu- 

que não é impaciado diretamente por 

esses fores. 

Segundo o executivo, depois de um 
2020 com muitas contenções é precáu- 

ções até o entendimento das consequén- 

cias econômicas da pandemia, este ano 

foi de adaptação a um cenário novo, em 

que as restrições de contatos físicos leva- 

ram a uma revisão de processos e, prin- 
cipalmente, das atividades comerciais, 

treinamento das equipes e elaboração de 

novas metas. “Assim, vimos à mercado de 

consórcio se manter num nimo de cres- 

cimento justo, com a Multimarcas tendo 

aproveitado para desenvolver a parte 

tecnológica de forma a reduzir custos e 

melhorar provessos mtemos”, atesta. 

midor em relação à modalidade e à 

essência da educação financeira. “Po- 

de-se creditar o bom comportamento 

do Sistema de Consórcios ao nivel 

de consciência do consumidor sobre 

gestão das finanças pessoais apoiada 

basicamente na educação financeira, 

Depois de vivenciar as consequén- 
cias da pandemia, tem havido mais 
atenção às compras por impulso, 

adequação de compromissos aos or- 

camentos mensais, com práticas de 

planejamento de curto, médio e longo 

prazos, levando muitos interessados 

a adquirir bens ou contratar serviços 

via consórcio”, observa. 

Novas cotas por segmento 

Veículos leves 1,09 milhão 

Motocicletas 840,26 mil 

Imóveis 373,16 mil 

Veiculos pesados 135,81 mil 

Eletroeletrônicos 88,18 mil 

Serviços 63,42 mil 

Impulso « a 
economia 
relevância do Sistema de Con- 

sórcios no cenário econômico 

está expressa nos créditos con- 

cedidos e potencialmente inseridos 

nos mercados automotivo, imobiliário, 

de eletroeleirônicos e de serviços. De 

janeiro a setembro deste ano, O setor 

de automóveis, utilitários e camionetas 

registrou 32,4% de presença do sistema, 

ou seja, um veiculo a cada três comer- 

cializados por consórcio no mercado 

interno. Outro exemplo é o segmento 
de motocicletas, em que houve 52,5% 
de participação, ou seja, uma a cada du- 

as vendidas no país, pela modalidade. 

Os dados são da Ahac, que também 

aponta o fato de o desempenho da mo- 
dalidade estar menos sujeito às varia- 

cões do Produto Intermo Bruto (PIB) do 

que outros setores da econónia. Tanto 

que, no ano passado, as adesões 20 sis- 

tema evoluiram mais de 5%, enquanto 0 

PIB registrou retração de 4,1%. 

Proseto e comercial e Point Comunicação e Marteting Te: (11) 3747082! - pomtitpontem com Dr | 
Fi ão EMP Cont Layout e edinração metrônica Mango Fachecoe Sergio Honorio www,pointem.com.br/online/consorcios2021 
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HISTÓRIA 

informe 

Evolução 
constante 
é marco do 
sistema 
Primeiro grupo 
de consórcios no 
Brasil surgiu na 
década de 1960 

om uma trajetória 

de quase seis dé- 

cadas de auxílio na 

aquisição de bens e 

serviços no Brasil, a moda- 

lidade de consórcios evolui 

continuamente, À Associação 

Brasileira de Administradoras 

de Consórcios (Abac), entida- 

de de classe que representa o 

sistema em todo o território 

nacional, faz parte dessa his- 

tória, desde sua fundação, em 

1967, desempenhando papel 
essencial no desenvolvimen- 

to é aperfeiçoamento das 

normas e dos mecanismos da 

sm)! 
=. 

m 
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modalidade. Pará isso, tam- 

bém atua como interlocutora 

do setor perante órgãos pú- 

blicos e privados, empresas, 

imprensa, consumidores é 

sociedade civil em geral, À 

entidade divulga ainda os 

principais passos do sistema 

no pais, que teve como prin- 

cipais marcos: 

1962 
Com a chegada da indus- 

tria automobilística no Bra- 

sil no começo da década 

de 1960 e a falta de oferta 

de crédito direto aos con- 

sumidores, funcionários do 
Banco do Brasil se uniram 

para constituir um fundo pa- 

ra aquisição de automóveis 

por meio da arrecadação 

conjunta de recursos. Com 

as parcelas de contribuição, 

foi possivel alcançar o valor 

necessário para a compra do 

veiculo, sorteado entre os 

participantes. Nascia, assim, 

o consórcio no pais, desig- 

nado pelo mecanismo de 

concessão de crédito isento 
de juros, com a finalidade de 

aquisição de bens é serviços. 

1967 
O consórcio passou a 

constituir um meio de aqui- 

sição de automóveis: no ano, 

a Willys Overland do Brasil já 

mantinha carteira de clientes 
com cerca de 58 mil consor- 

ciados. Com essa popularida- 

de, o consórcio despertóu o 

interesse do Poder Público 

TAL 

+ 

que, no mesmo ano, insti- 

tuiu ato sobre O tema, dirigi- 

do às instituições hancárias, 

estabelecendo normas sobre 

depósito de recursos capta- 
dos de consorciados. O de- 

senvolvimento do consórcio 

demandou ainda à necessi- 

dade de criação de classe re- 

presentativa, a Abac, que, à 

época, reuniu os três grupos 

de administradoras existen- 

tes — as independentes, as hi- 

gadas às concessionárias e as 

ligadas aos fabricantes, 

1969 
Foi fundada a Associação 

Profissional dos Administra- 

dores de Consórcios no Esta- 

do de São Paulo (Apacesp), 

que deu origem ao atual 

Sindicato Nacional dos Ad- 

ministradores de Consórcio 

(Sinac). 

1971 
No início da década de 

I9T0, os consórcios passa- 

ram a ter tutela legal: Lei nº 

5.768, de 20 de dezembro 
de 1971. 0 normativo não 
tratava especificamente do 

Sistema de Consórcios, mas 

de todas as modalidades de 

disimbuição de prêmios e 
proteção à poupança popu- 

lar. A lei foi regulamentada 

em 9 de agosto de 1972, pelo 

Decreto nº 70,951. 

Década de 1980 
Foi marcada pela amplia- 

ção de produtos no sistema, 

publicitário 

com os primeiros grupos de 

consórcios para aquisição 

de caminhões. No final da 

década de 1970 e início da 
de 1980, surgiram também 

os primeiros grupos de ele- 

troeletrônicos, com destaque 

para televisores e videocas- 

setes. No período, foram 

contemplados ainda moto- 

cicletas e veiculos pesados, 
como máquinas agricolas « 

implementos rodoviários. 

1988 
Reconhecimento da re- 

levância socioeconômica 

do sistema na Constituição 

Federal a parúr da inserção 
entre as matérias de compe- 

tência privativa da União. 

re nro 

1991 
A fiscalização e regulamen- 

tação das operações de con- 

SÓFCIOSs passaram à SEr exer- 

cultas pelo Banco Central do 

Brasil, com a edição da Lei nº 

8.197. A década de 1990 foi 

marcada ainda pelo início do 

consórcio imobiliário, 

2008 e 2009 
Em 8 de outubro ocorreu O 

chamado marco legal do Siste- 

ma de Consórcios: à edição da 

Lei 11.795/2008, que dispõe 

única e exclusivamente sobre 

seu funcionamento. O disposi- 

tivo legal entrou em vigor em 

fevereiro de 2009, com impor- 
tantes beneficios e aperieiçõa- 

netos 20 mecanismo. 

Regulamentação 
e fiscalização 
Banco Central (BC) é o órgão responsável pela nor- 

matização, autorização, supervisão e pelo controle das 

atividades do Sistema de Consórcios, “com foco na 

eficiência é solidez das administradoras é cumprimento da 
regulâimentação especifica”. Além disso, as relações entre 

os clientes das instituições financeiras e administradoras de 

consórcio estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumi- 

dor, sendo a mediação das questões de responsabilidade 
dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor (SNDC). Neste contexto, as administradoras de- 

vem, periodicamente, remeter informações contábeis e não 

contábeis sobre as operações de consórcio ao BC, alimen- 

tando um banco de dados com o panorama consolidado e 

individualizado em agrupamento por unidade da Federação, 

As informações estão disponíveis no link: 

bitps wma bch. gor.br/estabilidade/inanceira/consorciobd. 
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SUCESSO 

Facilidades 
impulsionam 
o Investimento 
Pesquisa revela os aspectos que 
demonstram a 

resiliência da modalidade 

esmo durante o perodo mais crítico da 

pandemia de 

apresentou aumento de participantes e de 

novas cotas comercializadas. Para entender as 

Covid-l9, o Sistema de Consórcios 

razões que explicam esse sucesso, à Associação Brasileira 

de Administradoras de Consórcios (Abac) encomendou 

à Kantar Divisão de Pesquisa de Mercado, Insights 

é Consultoria da WPP uma pesquisa com mais de mil 

participantes. Os entrevistados finham entre 18 é 45 anos 

e eram representantes das classes sociais A, Be €, D, Do 

total, 38% aderiram à modalidade durante à pandemia e 

2% não eram consorciados. 

Como resultado, foram identificados quatro Fatores 

motivadores em especial para o ingresso no sistema, além 

de taxas inferiores, ausência de juros e custo final menor: 

Consórcio é 
iullo [oo [=HoJo ga R 
E o BomConsórcio tem uma 
solução perfeita para você. 

OQ primeiro marbotplace de consóroos 100% lgitol 

agora tem núvas opções paia vendodores, compradores 

e investidores realizarem todas dE zour planos Com ai 

molhoros taxas, rapiles e segurança 

GE COMPRAR 

Para quem quer comprar 
a cota própria, trocar de 
carro, inaugurar a nova 
sede da empresá ou 
até planejar à festa de 
15 anos da sua filha 

informe publicitário 

Arch altar 

Economizar para realizar: gastos supérfluos 
= foram redirecionados à aquisição de bens e 

serviços, sendo o consórcio o meio escolhido para 

a realização desse objetivo, 

Necessidade de reserva: como forma 

de manter recursos para emergência, a 
modalidade foi a escolhida para a realização de 

sonhos, em detrimento de compras à vista. 

Consórcio ajuda a poupar: com valores 

mensais de pagamento predeterminados, 

o consórcio foi o meio adotado para poupar e 

possibilitar aquisições. 

Aumento da renda: algumas atividades 
* econômicas possibilitaram aumento da renda, 

apesar das adversidades econômicas impostas 

pela crise sanitária, 0 que, mesmo em menor 

escala, também promoveu a adesão ao consórcio. 

Para quem quer vánder 

sua cota em atraso qu 

cancelada e recupórar seu 
dinhairo com as melhores 
tondições do mercado. 

DOMINGO, 21 DE NOVEMBRO DE 2021 

Critérios 
determinantes 
pesquisa da Abac identificou 

“ainda os principais critérios para 
a escolha do consórcio, revelando 

que o valor da prestação foi determinante. 

Outros destaques foram as parcelas, que, 
mensais c predeterminadas, “cabem no 
bolso” - diferencial que ganhou ainda 
mais relevância entre 2020 e 2021 -, EO 

fato de o sistema ser transparente, com 
informações acessíveis. Foram citados 

complementarmente o valor do percentual 

consórcio e a segurança e idoneidade das 
empresas que atuam no sistema. 

Outros dados levantados são: 
"o; «dos entrevistados acreditam que o 

25 consórcio é um bom investimento. 

destacaram a adequação do valor 
2 A% da mensalidade e consequente 

facilidade de pagamento. 

2 3% afirmaram que o consórcio é um 
parcelamento com taxas menores. 

Para quem quer 
multiplicar seu capital, 

Investindo com 
segurança, bquider 

é boa rentabilidade. 

Fara quem quet um 

empréstimo dando a 
cola de consórcio 

como garantia. 

y ” b7 bomconsórcio 
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Entender o sistema 
favorece os resultados 
Interessados 
devem conhecer as 
particularidades para 
nortear suas decisões 

mbora seja modalidade tra- 

dicional no Brasil, as ope- 

rações de consórcio têm 

aspectos específicos que 

podem suscitar dúvidas. Para di- 

rimi-las, a Associação Brasileira 

de Administradoras de Consórcios 

(Abac) divulga, em seus blog e site, 

materiais com explicações impor- 

tantes — à exemplo das reunidas 

abaixo: 

Como funciona 
a contemplação? 

A contemplação se dá por meio 
de sorteios é lances realizados nas assembleias. 

Os sorteios de um ou mais participantes depen- 

dem da disponibilidade de caixa do grupo, sendo 

que a carta de crédito terá o valor previsto no 

plano ao qual o sorteado aderiu, independente- 

mente do número de parcelas pagas. Já o lance 

é a oferta, pelo consorciado, de um valor, corres- 

pondente a determinado número de prestações 

a vencer, com o objetivo de determinar o mo- 

mento da contemplação. Existem dois tipos: com 

recursos próprios, em que o consorciado utiliza 

suas economias para adiantar determinado nú- 

mero de parcelas, opção em que o crédito total 

contratado é recebido; e o embutido, no qual o 

consorciado oferta o lance utilizando parte do 

próprio crédito. É possível ainda combinar esses 

dois lances, desde que haja previsão em contrato. 

Glossário de expressões 

O que acontece se o consorciado 
atrasar 0 pagamento de parcelas? 

A primeira dica da Abac, nesse caso, é procu- 

rar a administradora e tentar um acordo. Caso o 

consorciado ainda não tenha sido contemplado 

e o airaso não seja pontual e decorra de invia- 

bilidade financeira não momentânea, é possivel 
transferir a cola para outra pessoa ou, com a anu- 

ência da administradora, optar por um bem ou 

serviço de menor custo — nesse caso, a prestação 

ficará menor, na mesma proporção do valor do 

bem ou serviço escolhido. E importante pagar 

as parcelas em dia, pois, em caso de atrasos, 

o consorciado pode ficar impedido de partici- 

par do sorteio e/ou lance; ser excluído do gru- 

po — caso em que continuará participando dos 

sorteios e à administradora devolverá a quantia 

paga ao fundo comum quando da 

contemplação, sendo que, do valor 

a ser restituído poderá ser aplicada 

cláusula penal por quebra de con- 

trato; e ter de arcar com juros de 

1% ao mês e multa de 2% sobre as 

parcelas não pagas, cujo valor será 

calculado sobre o preço atualizado 
do bem ou serviço 

E possível retirar 
o crédito em dinheiro? 
Sim, desde que o contemplado te- 

nha quitado a divida e aguardado 

o prazo de 180 dias da contempla- 
ção. Outra hipótese é pelo encer- 

ramento do geupo, também com 

a condição de que todo o débito 

esteja quitado — nesse caso, à em- 

presa de consórcio tem até 60 dias, 

a partir da data da última assem- 
bleia, para enviar uma carta dos consorciados, 

informando que o crédito está disponível em 

espécie. Caso o consorciado, após seis meses da 

contemplação e com a dívida quitada, opte por 

manter o crédito, o valor é acrescido ao longo 

do tempo de rendimentos financeiros. 

É possível comprar com o consórcio 
em nome de terceiros? 
Não, pois no Sistema de Consórcios, o valor 

do crédito contemplado deve ser utilizado uni- 

camente para aquisição de bens ou contratação 

de serviços em nome do próprio consorciado, 

Segundo a Abac, isso se deve principalmente à 

abienação do bem à administradora até que o sal- 

do devedor do consorciado esteja integralmente 

quitado. 

Carta de crédito — Denominação adotada para identificar o crédito 
do consórcio, é a ordem de faturamento emitida pela administradora, 
com a qual o consorciado irá adquirir seu bem ou serviço contratado. 

| Consórcio é um meio simples para à aquisição é bens ou serviços, mas 
é importante conhecer as expressões que cercam o funcionamento do. 
sistema. As principais são: 

Administradora — É a empresa prestadora dos serviços ofertados no Sistema 
de Consórcios, Flas devem ser autorizadas pelo Banca Central para a atividade, 
que inclui, além da administração, zelar peta saúde financeira do grupo. 

grupo. 

Assembleia Geral — Reunião realizada em dia, hora e local informados 
pela administradora, tanto para a contemplação quanto pará o atendimento 

geral dos consorciados, 

Cota — Identificação numérica de participação do consorciado no. 

Grupo - Denominação para a reunião de consorciados. Cada grupo 
tem prazo de duração e número de cotas previamente definidos pela 
administradora de consórcio. 

Taxa de administração = Quantia paga pelos serviços prestados 
para a administradora de consórcio, expressa em contrato. 
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Indicadores em alta 
em todas as frentes 
Veículos leves foram o destaque, 
superando a marca de 
4 milhões de participantes 
no acumulado do ano 

o fim de setembro último, o Sistema de 

Consórcios atingiu o maior número de 

participantes ativos em seus quase 60 

anos de história: 8,40 milhões, distriliu- 

idos em 81,7% no segmento de veículos automo- 

tores, 13,9% no de imóveis, 2,5% no de servicos e 

19% no de eletrocletrônicos e outros bens móveis 

duráveis. Os resultados se opõem ao cenário eco- 

nôúmico, em que prevalecem inflação crescente, 

desemprego elevado e oscilações do valor do real 

em relação ao dólar, entre outras variáveis, com- 

provando a resiliência do sistema. O desempenho 

nos nove primeiros meses do ano de cada um dos 

segmentos, apurados pela Associação Brasileira 

de Administradoras de Consórcios (Abac), posi- 

8 

ciona o de automotores na liderança 

Incluindo veiculos leves, pesados e mo- 

tocicletas, a área registrou elevação de 

15,1% no número de adesões, na com- 

paração com o mesmo periodo do ano 

passado, Já as contemplações aumenta- 

ram 16,5% e os correspondentes créditos 

concedidos tiveram alta de 24,7%. 

No primeiro grupo, dos veículos leves, 

que inclui automóveis, camionetas e utilitários, 

categoria mais popular e antiga de consórcio, o 

destaque foi a superação da marca de 4 milhões 

de participantes, encerrando setembro com cres- 

cimento de 6% em relação ao mesmo mês de 

2020. Houve aumentos ainda nas adesões, Nos 

créditos comercializados, no tiquete médio, nas 

contemplações e nos créditos concedidos. 

Nesse mesmo ritmo, o Consórcio Chevrolet 

fecharã o ano com resultados positivos no aten- 

dimento ao cliente, mesmo em um momento 

desafiador, segundo seu superintendente-execu- 

tivo, Lourenço Gomes. Ele aponta, para isso, di- 

ferenciais como o fato de a companhia ser lider 

entre as administrados ligadas às montadoras, 

com mais de 43 anos de atuação no mercado, “A 

marca reúne muitas conquistas ao longo da sua 

história, sempre pensando em como propiciar 

as melhores condições, com facilidade e tran- 

quilidade para os clientes plancjarem a aquisi- 

ção do veiculo zero quilômetro e a realização de 

sonhos. Além disso, oferece segurança e credi- 

bilidade reforçados pela marca Chevrolet, pro- 

movendo até dez contemplações, em média, por 

assembleia”, afirma. 

36 bi paricipant 
ativos no 
sistoma 

Embora tenha enfrentado algumas adversida- 

des no início do ano, em razão da pandemia, à 

Renault também estima encerrar o periodo com 

crescimento de vendas 15% superior ao de 2020, 

resultado que é fruto de investimentos em mídia 

e ações de vendas, como atesta Poliana Santos, 

consultora comercial do Consórcio Renault, do 

Grupo ROL. 

Somam-se ainda os diferenciais da compa- 

nhia que a destacam no mercado de consórcio 

- segundo a executiva, taxa de administração 

competitiva, acompanhamento da cota, atendi- 

mento em todo o território nacional, segurança 

e confiabilidade das fábricas Renault e Nissan. 

Por vantagens como essas c aspecios como au- 

mento da taxa Selic e instabilidade da economia, 

a tendência do mercado de consórcio é crescer 

nos próximos anos, estima Poliana. 

Duas rodas 
O consórcio de motocicletas, o segundo maior 

em número de participantes ativos, também regis- 

trou avanços em todos os indicadores, em espe- 

cial nas contemplações e nos créditos concedidos, 

que alcançaram 26,3% e 32,3%, respectivamente. 

[ERR 

A evolução das vendas de novas cotas, de janeiro 

a setembro, foi de 10,0% na comparação com o 

mesmo período do ano passado, e a de corres- 

pondentes créditos comercializados, de 14,3%. 

As mais de 440 mil contemplações, acumuladas 

nos nove primeiros meses, corresponderam à po- 

tencial compra de 52,5% do mercado interno, que 

totalizou 841,41 mil unidades vendidas, segundo 

dados da Federação Nacional da Distribuição de 

Veiculos Automotores (Fenabrave). O percentual 

foi equivalente à pouco mais de uma moto a cada 

duas comercializadas no pais. 

Relevante nesse mercado, com quatro décadas de 

atuação, o Consórcio Honda registou crescimento 

de 6% entre janeiro e outubro deste ano, em relação 

ao mesmo perodo de 2020, considerando a venda 

de novas cotas para motocicletas. À previsão para 

o fechamento do exercicio é expansão em tomo de 

4,9% na comparação com o ano passádo, segundo o 

presidente da Honda Serviços Financeiros, Marcos 

Zaven Fermanian, 

O executivo aponta como diferenciais para esse 

desempenho bem-sucedido a variedade de 

planos e prazos, com opções que se adaptam Ó 

ao orçamento dos clientes. Como exemplos, 
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menciona os planos Vou de Honda e Minha 

Scooter Honda, lançados recentemente, pla- 

nejados para garantir maior acessibilidade 

aos clientes. “No plano Vou de Honda, à CG 160 

Start possui condições a partir de R$ 216 mensais, 

em 80 meses”, indica, revelando que outro fator de 

destaque da operação é a estrutura das redes de 

concessionárias de automóveis e motocicletas, com 

mais de 1,3 mil pontos de venda e 9 mil consultores 

dedicados aos negócios financeiros da marca 

Pesados 
Em veículos pesados (caminhões, 

ônibus, semirreboques, tratores e im- 

plementos), o destaque do periodo foi 

a elevação de 87,2% nos negócios re- 

alizados, decorrente de 76,7% de alta 

nas vendas de novas cotas, ainda na 

comparação com janciro/setembro de 

2020. Apresentaram ainda expansões os 

indicadores de número de participantes, contem- 

plações e créditos concedidos. 

Neste contexto, a Scania Consórcios, que com- 

pleta 40 anos e foi o primeiro consórcio focado 

especificamente em veiculos pesados, vinculado à 

montadora, está prestes a fechar 2021 com mais um 

recorde de vendas: cerca de 3 mil cotas comerciali- 

zadas, ou, como prefere dizer o diretor Comercial 

Rodrigo Clemente, 3 mil oportunidades de aquisi- 

ão de veiculos Scania zero quilômetro 

81,2% 
pesados 

informe publicitário 

Segundo o executivo, em 2020, apesar da tur- 

bulência da pandemia, a logística revelou ser um 

dos setores essenciais, e, neste ano, à sequencia 

positiva dos negócios se manteve. “Temos tocado 

no consórcio como uma forma de autofinancia- 

mento, com o menor custo financeiro e oferecendo 

a possibilidade de aumento ou renovação da frota 

de forma planejada, sem comprometer o Thuxo de 

xa do cliente 

nos bancos”, diz. 

Para manter à liderança no segmento de velcu- 

e as outras linhas de crédito dele 

los pesados, a Scania Consórcios vem investindo 

na modernização de suas atividades, 

revendo processos e digitalizando ta- 

refas para ganhar agilidade e eliciên- 

cia. “Estamos reduzindo as burocracias, 

entregando ferramentas digitais desde 

a venda até à assinatura dos contra- 

tos, como o portal de autoatendimento, 

onde o cliente pode acompanhar tudo 

sobre sua cota, e a assinatura digital, que elimina 

a necessidade de papéis em nossas transações, 

Tudo isso agiliza o atendimento ao cliente e ainda 

reduz o uso de recursos naturais, contribuindo com 

a sustentabilidade”, afirma Clemente. 

A companhia mantém uma carteira de 10 mil 

cotas ativas, com crédito médio de R$ 800 mil e 

clilui- 

“Como consórcio da 

taxa de administração de 14%, em média 

da em planos de 100 meses 

montadora, nosso foco é viabilizar aos clientes à 
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Roso 

compra dos veiculos da marca: caminhões, chassis 

de ônibus e motores. E para completar o portfólio, 

acdiministramos o Consórcio Facchini, em parceria 

com a fabricante de implementos rodoviários”, es- 

clarece o diretor Comercial, lembrando que, por ser 

um consórcio da montadora, hã reserva estratégica 

de veiculos de determinados modelos, O que permi- 

te programar à entrega aos clientes contemplados 

em prazo nRRenor. 

NO CONSÓRCIO CHEVROLET, 

O MELHOR NEGÓCIO 

É O MELHOR PRA VOCÊ. 
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dos recursos 
Além de veículos, imóveis, serviços e eletroeletrônicos 
têm registrado elevação na demanda 

o avaliar e reforçar o forte 

crescimento do mercado de 
consórcios, o diretor de 
Negócios de Consórcio e 

Crédito Imobiliário do laú, Thales 

Silva, indica dados dos primeiros 

nove meses do ano, divulgados 

pela Associação Brasileira de 

Acdiministradoras de Consórcios (Alhac): 

a comercialização de R$ 164 bilhões 

em cartas (+43,3% em relação a 2020) 

e de 2,59 milhões de cotas novas 

- recorde no periodo 

(+18,3% comparado a 

2020), 

Além desse bom de- 
sempenho, o executivo 

cita às vantagens do 

sistema, afirmando ser 

“uma solução que facilita 

o planejamento financeiro e permi- 

te a realização de objetivos futuros, 

sendo uma alternativa muito demo- 
crática e adequada para vários perfis 

de pessoas c empresas”. E comple- 

ta: “Para diversos perfis de renda, 

43,3% 
Aumento 
do valor 
comercializado 
em cartas 

o cliente poderá realizar o sonho 

da casa própria, automóvel, moto, 

caminhão e outros bens de valores 
altos. Tudo sem entrada e sem juros, 

diferente da maioria dos outros tipos 

de financiamento. Sem dúvida, tem 

um papel relevante na educação fi- 

nanceira e movimenta setores muito 

importantes da economia.” 

Nesse contexto, Thales aborda o 
desempenho do Itaú afirmando que 

a instituição acompanha a movimen- 

tação do setor com prota- 

gonismo é atenta às ne- 

cessidades dos clientes. 

Segundo ele, nos nove 

primeiros meses deste 

ano, à comercialização 

de cotas de automóveis 

do consórcio Haú cres- 

ceu 49,4% e, a de imóveis, 112%. 

“Comparando com 2020, tivemos 

um aumento de 135% em produ- 

ção financeira, até setembro”, refor- 

ca, lembrando à inédita campanha 

massiva de marketing 'Quem faz as 

toarus 

contas, faz um consórcio laú', cujos 

resultados foram muito significati- 

vos: “Batemos recorde histórico de 

originação, com quase R$ 2 bilhões 

no mês da campanha”. 

Além da escuta continua dos clien- 

tes, Thales destaca, na atuação do 

Haú, O investimento em tecnologias 

associadas ao consórcio, cujo valor 

toi triplicado nos últimos 18 meses. 

Assim, assegura uma melhor jornada 

ao cliente via aplicativo, com atendi- 

mento humano especializado e novas 

plataformas para os parceiros. 
“Também trabalhamos para trazer 

ofertas relevantes e per- 
sonalizadas para cada 

perfil de consorciado e 30% 
Expansão do em datas especiais, como 

acontecerá na Itaú Week, 

de 22/11 à 05/12: vamos 

oferecer 20% de descon- 

to na taxa de administra- 

ção e parcelas à partir de 

R$ 199,70 — no caso de consórcio de 

veiculos”, adianta. 

Imóveis 
O segmento de imóveis, tercei- 

ro maior do Sistema de Consórcios 

em número de participantes ativos, 

acumulou bons desempenhos em ja- 

neiro/setembro, em relação ao mes- 

mo periodo do ano passado: alta de 

55,3% nos negócios, resultante da 

evolução de 45,9% das vendas de 

novas cotas. Houve ainda aumento 

de 11,2% nas contemplações, com 

15,9% nos créditos concedidos. 

Segundo dados divulgados pela 

Associação Brasileira das Entidades 

número de 
consorciados 
de serviços 
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de Crédito Imobiliário e Poupança 

(Abecip), as 64,33 mil contempla- 
ções representaram potenciais 8,7% 

de participação no total de 726,58 
mil imóveis financiados no periodo, 

incluindo 08 consórcios. 

Serviços 

Tendo como principais caracteris- 

ticas a diversidade « Nexibilidade na 

utilização dos créditos — realização 

de viagens ou festas, intervenções 

estéticas, etc. =, a modalidade de 

serviços registrou crescimentos, 

nos nove primeiros meses do ano, 

no número de participantes 
ativos (30%), nas con- 

templações (29,2%) e 

nos créditos concedidos 

(37,9%). 

Uma das empresas 
que à mantém em seu 

portfólio é a Rodobens, 
com produtos abrangen- 

tes que contemplam créditos para 

todas as classes econômicas e pra- 

zos que variam de 12 a 216 meses, 

A companhia atua ainda nos seg- 
mentos de motos, autos, caminhões, 

implementos rodoviários, máquinas 

agricolas e ônibus, e, além dos pla- 

nos convencionais, mantém um ex 

clusivo, o Plano Pontual, em que o 
cliente, após o sexto mês de paga- 

mento, define o momento em que 

irá retirar o bem, ou sejã, no seu 

tempo. “O foco no atendimento ao 

cliente é uma das marcas da Ro- 

dobens”, assegura o diretor 

de Consórcios da empresa, [+] 

Sehastião Cirelli, destacando - 
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Q que, no acumulado do ano, 

até setembro, ela registrou 

crescimento de receita de 38%. 

O segmento de serviços passou a 

ser contemplado neste ano também 

pela Ademicon - maior 

administradora indepen- 

dente de consórcio no 

Brasil em créditos ativos 
- no âmbito da diversifi- 
cação de seu portfólio. 

De acordo com a CEO 

Tatiana Schuchovsky Rei- 

chmann, de janeiro a outubro 

a companhia comercializou mais de R$ 
6,7 bilhões em créditos, aumento de 
41,7% em relação ao mesmo periodo 
do ano passado, somando todos os 
segmentos. A expectativa da executiva 

é encerrar o ano com R$ 8,2 bilhões 

em créditos comercializados, expansão 

de 41% em relação a 2020. 
O forte ritmo de crescimento está 

relacionado também ao aumento da 
capilaridade: neste ano, foram inaugu- 
radas 35 unidades, o que resultou na 

marca de 125 pontos de venda em todo 

o país, distribuídos em 14 estados mais 

Distrito Federal, “Nosso plano, em até 

dois anos, é somar aproximadamente 

91,3% 
Avanço dos 

cios 
realizados em 
eletroletrônicos 

200 unidades de negócio, seguindo a 

expansão no Brasil”, afirma Tatiana. 

Como diferenciais da empresa, ela 

cita o atendimento consultivo, com as- 

sessória e orientação de investimento; 

a manutenção de uma divi- 

são de tecnologia, a Ade- 

mitech, que tem o objetivo 

de potencializar O proceês- 

so de inovação tecnoló gi- 
ca; e o fato de o portfólio 

de produtos atender aos 

interesses dos mais varia- 

dos consumidores — nesse 

semtido, uma das frentes de atuação 

é o Consortium as à Service (CaaS), 
em que são administrados consórcios 
de grandes marcas de veiculos leves 

é pesados. 

Eletroeletrônicos 

No acumulado do ano, a modalida- 

de de eletroeletrônicos e outros bens 

móveis duráveis apresentou as impres- 

sionamtes elevações de 91,4% nos ne- 

gócios realizados e 55,0% nas vendas 

de novas cotas. Houve ainda evolução 

nas contemplações e nos créditos con- 

cedidos, sinalizando boas perspectivas 
para os meses finais do ano, 

(6) consorciei 
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AGRONEGÓCIO 

Estudo revela a força 
Sistema de Consórcios 
facilita a aquisição 
de máquinas e 
implementos agricolas 

esquisa realizada pela Asso- 

| ciação Brasileira de Admi- 

nistradoras de Consórcios 

(Abac) revelou mais uma vez 

a força do Sistema de Consórcios pa- 

ra o desenvolvimento do 

agronegócio. Segundo o 

estudo, até agosto des- 

te ano, eram 437,76 mil 

consorciados alivos no 

setor de veiculos pesa- 

dos, sendo que 33,33% 

(145,92 mil tinham como 

obyetivo a aquisição de bens vincula- 

dos ao agronegócio. Na comparação 

com o mesmo mês de 2015, 0 cres- 

cimento é de 63,5%. 

Um destaque são os crédi- 

tos fixados, entre R$ 54,21 mil e 

R& 1.932,18 mil, Com R$ 354,08 mil de 

Rtojo [o o /=]ai= 

de pequenas & 

média, que atendem às necessidades 

nos mais diversos setores do agrone- 

gácio, desde a compra de máquinas 

e equipamentos até instalações. A 

pesquisa também constatou que, dos 

créditos disponibilizados por ocasião 

das contemplações, 61,7% foram dire- 

cionados a tratores, 11,1% a colheita- 

deiras e 0,3% a semeadoras e plan- 

tadoras, Já 23,4% foram destinados 

a outros tipos de equipa- 

mentos e implementos, € 

1,5% do recebimento do 

crédito em espécie. 

Contribuição 
Na avaliação da Abac, 

o desempenho é uma de- 

monstração de que, apesar das dificul- 

dades enfrentadas com à pandemia, 

os consórcios de bens ligados ao apro- 

negócio tem grande importância no 

planejamento de médio e longo pra- 

zos, configurando um dos caminhos 

mais simples e econômicos de aqui- 

grandes conquistas. 

Consórcio de automóveis, veículos 

comerciais, imóveis e serviços. 

informe publicitário 

) 
A 

E 

sição e contribuindo, portanto, para 

a sustentabilidade de um dos setores 

mais importânies para à economia 

nacional. Nesse sentido, outros dados 

do estudo revelam que a taxa média 

mensal dos consórcios fixada foi de 

010% ou 1,2% 

médios de duração de grupos de 127 

do ano, COM PrAtOs 

meses, “representando custos finais 

menores, inferiores aos disponíveis no 

mercado financeiro, um dos principais 

diferenciais do mecanismo”, segundo 

a publicação da Abac. Foi divulgado 

ainda que “mesmo vivenciando uma 

Utilização 
diversa 
or sua versatilidade, O con- 

sórcio permite, entre outros, 

os seguintes usos no agro- 

negócio: 

* Aquisição de máquinas e im- 
plementos agricolas, com foco 

em lucratividade e obtendo 

resultados competitivos nos 

mercados externo e interno; 

& Imóveis e instalações; 

e Compra de acronaves; 

& Drones e segurança; é 

e Contratação de serviços. 

Já as condições de pagamento 

podem ocorrer de acordo com os 
diversos tipos de culturas é as va- 

do cam 
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crise hidrica e quebras de colheitas 

em alguns produtos, à estimativa de 

safra pode atingir 256,1 inilhões de 

toneladas neste ano, Só para os grãos, 

considerando soja, arroz, milho, feijão 

e café, entre outros, lideres das com- 

modities agricolas brasileiras, bem 

CUM da CLOCTÉMIS É dó leguminosas, 

Apesar de EPL TEC reduções consecu- 

tivas anunciadas em 2021, a previsão 

se mantém naquele nível recorde, se- 

gundo o Levantamento Sistemático da 

Produção Agricola (LSPA), divulgado 

pelo IBGE 

ir 

riações de épocas de semeadura é 

colheita, incluindo: 

Pagamentos normais; 

Pagamentos por safra — paga- 

mentos anuais; 

Pagamentos por safra - adianta- 

mentos — pagamento trimestral ou 
semestral, & 

Meia parcela (reforço trimestral 

ou semestral). 



FOLHA DE S.PAULO + + + informe publicitário DOMINGO, 21 DE NOVEMBRO DE 2021 13 

A FÁCM HONDA. 
UR Consórcio 

| | 

Cayres” 
5 

Es 

Junte-se a pessoas com 
o mesmo sonho que o seu: 
andar de Honda O km. 

a ei 
* Mais de 7 milhões de veículos Honda entregues quando todo 
* Mais de 40 anos de história mundo se ajuda. 
* Mais de 40 mil contemplações todos os meses Junte-se qo 

Consórcio Honda. 

consorciohonda.com,br 



14 

PATRIMÔNIO 

DOMINGO, 21 DE NOVEMBRO DE 2021 
a Lá - 

informe publicitário 

Solução também 
diante de dificuldade 
Consorcindos que precisam de liquidez podem 
comercializar suas cotas de forma ágil e segura 

possibilidade de comerciali- 

zar as cotas de consórcio é 

mais um agregador de valor 

ao produto — 

lidificando como eficiente formador 

de patrimônio. Como observa o co- 

fundador « CEO da fintech BomCon- 

sórcio, Jorge Freire, historicamente, 

consorciados que por qualquer razão 

perdiam a capacidade de pagamento 

e se viam obrigados a desistir de suas 

cotas só podiam recuperar o valor in- 

vestido se fossem sorteados em uma 

das assembleias mensais ou ao final 

do periodo originalmente contratado 

que vein Se 50- 

- que podia ser de meses ou anos. 

Essa realidade mudou graças à 

operação montada pela BomConsór- 

cio em parceria com administrado- 

ras e veículos de investimento, por 

meio da qual, em caso de desistência, 

os consorciados têm hoje a opção 

de receber de volta em poucos dias 

o dinheiro pago, com taxas justas 

“Operando através de uma platafor- 

Boas experiências 
(4 Quando deixei de ter interesse em manter minha 

cota de consórcio de veículo, busquei uma empresa 

ma 100% digital, a solução permite 

que o titular de uma cota cancelada 

ou inadimplente receba de imediato 

uma proposta para a venda da sua 

cota. À oferta, customizada por inte- 

ligência artificial, é assegurada por 

grandes veículos de investimento e, 

com aceite do titular, a transação 

é realizada online e o pagamento 

chega à vista na conta do consorcia- 

do”, explica Freire, E acrescenta que, 

além de liquidez para consorciados 
sem condição de continuidade, "; 

possibilidade trouxe segurança a 

pessoas interessadas em começar 

um consórcio, mas que tinham dú- 

vidas quanto à sua capacidade de 

pagar parcelas por um longo perio- 

do € não enxergavam uma opção de 

saida, reduzindo incertezas e, por- 

tanto, agregando valor ao setor de 

consórcios”. 

O executivo menciona que, frente 

aos efeitos econômicos negativos da 

pandemia, que afetaram fortemente a 

interessada em adquirita, localizei a BomConsórcio 
e fiz o negócio. Fiquei bem satisfeito com o atendimento é a 
“em cinco dias úteis, o dinheiro estava na minha conta” 

(Ussama Ferdinian - cliente BomConsórcio) 

CO Minha o por um problema 
Pepsi asiacinsttore eg dane cp im 
«de motocicleta, que encaminhou o processo para que eu recuperasse 

o recurso antes do término do grupo. Eu recomendo a solução.” 
(EdnaAndrade - cliente BomConsórcio) 

66 Fiz um consórcio com a intenção de trocar de carro, mas com a 

a utenvês de pasquini oa Lernds, cheguelha Consorcisi, Eu tive uma 
experiência ótima com a venda, com atendimento super prestativo e 
esclarecedor. Tudo foi muito prático, rápido e resolvido de forma on- 
line, o que facilitou muito o processo,” 

(Virgínia Rosa Consulin — cliente Consorciei) 

= 2. 

capacidade de pagamento dos constu- 

midores, algumas iniciativas despon- 

taram como soluções para amenizar 

o problema do endividamento. “Pes- 
quisa realizada pouco antes da pan- 

demia com consorciados atendidos 

pela BomConsórcio indicou que 65% 

das pessoas que vendiam suas cotas 

de consórcio o faziam para quitar 

dividas. Por isso, ficamos felizes em 

poder oferecer alternativas para pes- 

sous que por diversos motivos Live- 

ram seus planos temporariamente in- 

terrompidos”, afirma, revelando que, 

no periodo, a fintech atendeu cerca 

de 40 mil consorciados interessados 

na venda de suas cotas, totalizando 

aproximadamente R$ 500 milhões 

de créditos em negociação. Entre os 

parceiros de negócios estão Caixa 

Consórcios, BB Consórcios, Consór- 

cio Nacional Bancorbrás, Consórcio 

Magalu, Consórcio laú, Consórcio 

Zema é Consórcio Santander. 

Garantia 
Outra empresa que atua na compra 

e venda de consórcios é a Consorciei, 

que, no ano passado, registrou cres- 

cimento de dez vezes em volume em 

relação a 2019. No mercado secun- 

dário, ou seja, fornecendo liquidez 

para os consorciados desistentes, ela 

mantém mais de dez parcerias com 

administradoras de consórcios, de- 

tentoras, juntas, de cerca de 35% da 

indústria: Itaú, Santander, Porto Segu- 
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Crrerguct 

ro, Canopus, Randon e todas as mar- 

cas administradas pelo grupo, Magalu, 

Bamag e Unicoob. Já no mercado 

primário — comercialização de novas 
colas -, segmento no qual ingressou 

no segundo semestre deste ano, já há 

parcerias com cinco administradoras: 

Itaú, Santander, Porto Seguro, Randon 

e Rodobens. 

O sócio-diretor da companhia, Ale- 

xandre Caliman Gomes, observa que 
embora à possibilidade de vender a 
cota seja, de fato, um diferencial, o 

ativo pode ter diversas outras vania- 

gens, uma das quais ser usado como 

garantia para a tomada de crédito a ta- 

xas extremamente competitivas, “Hoje 

em dia, é super comum o crédito com 

garantia em imóvel, o famoso Home 

Equity, em automóvel e até em rece- 

biíveis futuros. No entanto, até o final 

do ano passado, nunca havia sido feita 

uma operação de crédito com garantia 

na própria cota de consórcio”, diz. 
A Consordiei, segundo ele, foi quem 

estruturou à primeira transação do 

gênero da história, “destravando um 

montante absurdo de ativos subuti- 

lizados. Desde então, o consorciado 
que precisa de liquidez, mas não dese- 

ja se desfazer de sua cóta, pode tomar 

crédito e se valer do seu patrimônio 

para acessar taxas haixas”, completa, 

A empresa já conta com duas adminis- 

tradoras parceiras para o fornecimen- 

to de crédito com garantia nas cotas 

de consórcio. 
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VERSATILIDADE 

informe publicitário 

FGTS é aliado 
no consórcio 
de imoveis 
Benefício pode ser usado para pagar parcelas, quitar 
débitos, ofertar lances ou complementar créditos 

lém dos diferenciais 

merentes ao Sistema de 

CONSÓRCIOS, d aquisição de 

um imóvel por meio da 

modalid ade pode ser impulsionada 

pelo uso do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), desde 

que respeitados alguns critérios 

estabelecidos pela Caixa Econômica 

Federal (CEF) 

pode ser realizada diretamente pela 

administradora de consórcios — à 

A liberação efetiva 

condição é que ela seja credenciada 

no agente operador, no caso a CEF 

- ou por um agente financeiro, Além 

disso, há a possibilidade de amortizar 

o saldo devedor ou, ainda, pagar 

parte das parcelas 

Nos nove primeiros meses 

deste ano, essa facilidade levou 

2.676 consorciados-trabalhadores, 

dos 

consórcios de imóveis, 

participantes grupos de 

a utilizarem 

parcial ou totalmente seus saldos 

nas contas do FGTS para pagar 

parcelas ou quitar débitos, assim 

como ofertar valores em lances ou 

complementar créditos, totalizando 

R$ 131,84 milhões, de 

o Cepas/Caixa 

acordo com 

Entlré as determinações par 

utilização do FGTS na aquisição de 

um imóvel por meio do Sistema de 

Consórcios estão a obrigatoriedade 

de o imóvel ser urbano e destinado 

à moradia, Caso a opção seja por 

usar o valor na construção do 

futuro lar, à regra é que o terreno 

do valor total da parcela, 

iTeê PUPILA 

seja de propriedade do trabalhador. 

Respeitadas essas condições, é possivel 

utilizar até 100% do recurso: 

. Na oderta de lances: 

a Para complementar à carta de 

crédito em um imóvel pronto ou em 

construção (no segundo caso, 0 repasse 

do valor do FGTS estará vinculado à 

comprovação da finalização da obra); 

& Para alater parte do saldo devedor 

ou liquidar toda à dívida de uma ou 

mais cotas utilizadas na aquisição de 

um único imóvel, ou 

€ Para pagamento de parte das 

prestações — é possível pagar até 80% 

acrescidas 

penalidades por inadimplência. 

Intervalos de uso 
à ainda regras de intervalo minimos para à utilização do FGTS na 

o aquisição de um imóvel por meio do Sistema de Consórcios. Se O 

recurso for empregado para o pagamento de parte das prestações, 
é permitido novo uso já no término do prazo de utilização. Para aquisição 

ou construção, O prazo para novo uso é de três anos, enquanto para 

amortização ou liquidação, o intervalo é de dois anos. 

DOMINGO, 27 DE NOVEMBRO DE 2021 

Desempenho 
(janeiro a setembro) 

Participantes ativos 
consolidados 
(consórciados) 

1,16 milhão 
(setembro/2021) 
983,21 mil 
(setembro/2020) 

Crescimento: 18,0% 

Volume de créditos 
comercializados 
(acumulado no periodo) 

Vendas de novas cotas 
inovos consorciados) 

373,16 mil R$ 69,20 bilhões 
Canciro-setembroy/2021) (aneiro-setembro/2021) 

255,12 mil K$ 44,56 bilhões 
(Ganciro-setembro/2020) (aneiro-setembro/2020) 

Crescimento: 45,9% Crescimento: 55,3% 

Contemplações Volume de créditos 
(consorciados que tiveram a disponibilizados 
oportunidade de comprar bens) (acumulado no periodo) 

63,33 mil | R$ 11,72 bilhões 
Caneiro-setembro/2021) (uaneiro-setembro/2021) 

56,95 mil R$ 10,11 bilhões 

(janeiro-setembro/2020) Guneiro-setembro/2020) 
Crescimento: 11,2% Crescimento: 15,9% 

AMT 

DREAM LI NI=8 
SCANIA CONSÓRCIO 4.0 

aanté! 

Ó primeiro sorcio de veículos pesados do Brasil, val 

j anos em 7027 e sorteará d caminhões 

em um grupo especial de 400 consorciados 

ga SABER COMO PARTICIPAR? 

p site da promoção, leia o regulamento e preencha 

COMmEBMmMra 

EXCLUSIVOS 

Um dos nossos consultores entrara em contato pará que você 
Sa Se pl; anejar com o Consórcio e ainda concorrer a uma 

dest tas máquinas: Últimas cotas disponiveis. 

1 tmagam j RETâMm A ilustral 

Dat Nultiiuds. DADO FP 717 a 

en [Seje Nico -ejlo 

15 
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EXPECTATIVAS 

Setor é otimista em 
relação ao futuro 
Executivos 

destacam 

capilaridade, 
tecnologia e 
resiliência 
como principais 
atributos para o 
crescimento 

s empresas que atu- 

am no segmento de 

consórcios compar- 

à tilham a crença de 

manutenção do rimo de cres- 

cimento, seja em razão das ca- 

racterísticas do negócio, “que 

permite compra programada 

e parcelas que se adeguam 

ao orçamento das familias”, 

como justifica o presidente da 

Honda Serviços Financeiros, 

Marcos Zaven Fermanian, se- 

já pela adoção constante de 

novas ferramentas tecnológi- 

cas de gestão e incremento a 

vendas = fato apontado pe- 

lo diretor de Consórcios da 

Rodobens, Sebastião Cirelh. 

A consultora comercial do 

Consórcio Renault, do grupo 

RCI, Poliana Santos, acres- 

centa ainda que o consórcio 

permite ao cliente programar 

à compra ou troca — no caso, 

de veiculo =, pagando parce- 

las acessíveis enquanto à eco- 

nomia mundial se estabiliza 

Assim, poderá realizar seu 

projeto de lorma tranquila, à 

um preço justo e com poder 

de compra à vista quando for 

contemplado. 

Segundo Fermanian, em 

uma análise ma- 

Cro, O cenário 

de crise sanitária 

tem se estabili- 

zado, com a va- 

cinação avançan- 

do, o que traz 

“My 

entanto, qs efeitos 

otimismo. 

da pandemia ainda não fo- 

ram superados. Mesmo com 

os resultados positivos do 

periodo, é preciso cautela 

para confirmar se essa re- 

cuperação tem fundamentos 

sólidos e sustentáveis”, ol 

serva, lembrando que ainda 

há incertezas diante do ele- 

vado nível de desemprego, 

da situação fiscal e da infla- 

ção no pais, que impactam 

no poder de compra da po- 

pulação, “Estamos otimistas, 

mas com cautela”, afirma o 

presidente da Honda. 

Na mesma linha segue o 

diretor-cexecutivo da Multi- 

marcas Consórcios, Fernan- 

do Lamounier, para quem 

o próximo ano deve ser 

conflitquoso [uã) 

cenário político. 

“Infelizmente, 

precisaremos de 

uma maior esta- 

bilidade | politi- 

ca para alcançar 

melhora 

indicadores 

Lita 

dos 

econômicos, como inflação 

e câmbio”, defende. “Mes- 

mo assim, o segmento de 

consórcios vai se mostrar 

resiliente mais uma vez, de- 

monstirando sua credibilida- 

de para à população brasi- 

leira, educando os clientes 

E 
Er 

informe publicitário 

sobre educação financeira e, 

principalmente, facilitando o 

acesso à sonhos de todos”, 

completa o executivo. 

já Sebastião Cirell, da 

Rodobens, ao abordar as ex- 

pectativas da empresa para 

o próximo ano, ressalta que 

são as melhores, “faco a es- 

trutura e capilaridade dela 

em todo território nacional, 

associada a produtos ino- 

vadores É novas párcerias 

que se formaram ao longo 

de 2021 e que certamente 

se consolidarão ao longo de 

2022" 

Compartilha a avaliação 

positiva o diretor-executivo 

da Wiz Parceiros, Rodrigo 

Salim. “A expectativa do mer- 

cado com aumento da taxa 

de juros é que ganhe ainda 

mais relevância como opção 

de crédito, uma vez que os 

consórcios não são impacta- 

dos diretamente pela alta da 

Selic, tornando-se uma alter- 

nativa mais viável frente aos 

financiamentos É emprés- 

timos que ficam mais caros 

no cenário atual”, defende, 

lembrando que à mercado 

de consórcio tem uma par- 

ticipação em torno de 4% do 

Produto Interno bruto (PIB) 
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nacional e é um importante 

instrumento financeiro que 

vem crescendo em número 

de participantes ano à ano 

segundo 

da Wiz 

em 2022 é se manter como 

Neste cenário, 

executivo, o foco 

o maior canal de distribui- 

ção B2B2C de consórcios do 

pais e seguir expandindo a 

rede de parceiros. 

Inovação 

Expectativas otimistas pa- 

ra O próximo ano são tam- 

bém alimentadas pelo su- 

perintendente-executivo do 

Consórcio Chevrolet, Lou- 

renço Gomes, em razão de, 

durante todo este ano, a 

marca ter aprimorado ainda 

mais a experiência do clien- 

te, com a entrada de novos 

canais de vendas, investindo 

especialmente em techolo- 

gia é inovação. Para 2022, 

segundo o executivo, hase- 

ado na qualidade e no foco 

total ao cliente, a empresa 

prepara vários lançamentos 

de produtos. “A trajetória 

do Consórcio Chevrolet vem 

sendo construida com muti- 

tas conquistas U as- 

sim será em 2022”, re- Ó 

força Gomes. Thales 
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Q Ferreira Silva, diretor 

de Negócios Imohi- 

tiários é Consórcio do [aú, 

também estima crescimento 

da demanda e destaca à tec- 

nologia. “Nosso propúsito é 

conectar pessoas para que 

conquistem seus objetivos E 

transformem suas vidas com 

uma solução financeira ades- 

sivel, segura e planejada 

afirma, avaliando que o pla- 

nejamento financeiro ganha- 

rã mais relevância no dia a 

dia. “Em 2022, vamos interi- 

transtormação silicar nossa 

informe publicitário 

digital nesse mercado, com 

uma jormmada simples, trans- 

parente humana e dUtámo- 

TIA pira ARA EL] clientes E 

parceiros em todos os seus 

canais de preferência. Espe- 

ramos mais um ano de forte 

crescimento 

Jã o diretor Comercial da 

Scania Consórcios, Rodrigo 

Clemente, próve, Cm um ano 

INOEFLo £As eleitoral mairo- 

cconômicas. Mas ressalta a 

potência que o agronegócio 

brasileiro representa para o 

mundo, Os MNrestimentos em 

E a 
No COM 

Black Friday éo 

infraestrutura, as exportações 

e o grande mercado interno 

falores refletem LASTIVE) equi 

imediatamente no setor de 

transportes, razão pela qual 

tem expectativas ousadas de 

continuar crescendo no pró- 

vimo exercicio, ultrapassando 

a barreira das 3,3 mil contas 

comercializadas é nas entre- 

gas de produtos Scania por 

meio de consórcio 

A Ademicon também man- 

teve as vendas em alta duran- 

te a pandemia e ainda con- 

seguiu bater vários recordes 

segundo a CEO da compa- 

nhia, Tatiana Schuchovsky 

Reichmann, o ritmo de cres- 

cimento foi mais acelerado 

que a média do setor, que 

já foi forte. Assim, as pers 

pectivas para o próximo pe- 

rodo são muito boas. “Tudo 

aquilo EJu COMSAPUITDOS Gu 

longo deste 

consolidar e nos proporcio- 

ano deve Se 

nar excelentes cesultados”, 

reforça. “A partir desse mês, 

adotar pit TIMS dd ATT 

jo iroicifo jo 
efojolidido[= 

àrcio Renogulta 

mês todo, aproveite! 

Gojacto)ga lo RS M=ineiolit 

> 

marca monolitica, à Ademi- 

con, consólidando um novo 

momento da empresa, que 

carrega tradição e credibili- 

dade”, completa 

Com à mudança, haverá 

nova arquitetura de marca, 

uma holding que agregá à 

Ademicon Consórcio e Tn- 

vestimento (core business) 

a Ademicon Crédito, na qual 

OMINGO, 21 DE NOVEMBRO DE 2021 17 

Drenrsio ? 

se enquadram os produ- 

tos home equity e seguros, 

e a Ademicon Administra- 

dora, que opera consórcio 

de marcas parceiras, Qulro 

destaque do ano na empresa 

foi a diversificação do portfó- 

lio de produtos, que incluiu 

o lançamento do consórcio 

de serviços, € a expansão da 

rede de lojas 
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DICAS 

Os cuidados 
para realizar 
bons negócios 
Analisar o contrato e escolher a administradora a 

partir de pesquisas ajudam a evitar problemas 

ersátil, acessivel e definido 

como a “arte de poupar em 

grupo”, o Sistema de Con- 

sórcios, por ser financiado 

pelos integrantes de cada grupo, é 

também chamado de autofinancia- 

mento. A modalidade possui uma 

série de características, que devem 

ser levadas em conta ames de adesão 

As dicas são: 

& Verificar se à administradora 

possui autorização do Banco Central 

do Brasil, responsável por normatizar 

e fiscalizar o Sistema de Consór- 

cios no pais. Vale também consultar 

se à empresa é filiada à Associação 

Brasileira de Administradoras de 

Consórcios (Abac) 

o Pesquisar, entre as administra- 

doras autorizadas, os planos dispo- 

níveis é suas condições, sempre 

considerando o planejamento finan- 

Ceiro. 

€ Ler atentamente todas as cláu- 

sulas antes de assinar o contrato 

Devem ser observados aspecios co- 

mo valor de crédito — quantia dese- 

jada para comprar O bem ou servi- 

co; percentuais de contribuições, 

taxa de administração, fundo de te: 

serva e/ou seguro e demais despesas 

que poderão ser cobradas; garantias 

Durante as próximas semanas, OS nossos 
parceiros que venderem produtos de Consórcio . 

terão uma oportunidade imperdivel para 
aumentar a sua rentabilidade. 

AINDA NÃO É PARCEIRO? 
] 

É t 

izsolucoes.com.br wizparceirosOw 

os 

informe publicitário 

a Serem apresentadas dpi do CtM- 

templação; regras de contemplação; 

e critérios de atualização do crédito. 

A Abac disponibiliza um checklist 

para auxiho das condições à serem 

| estudadas, disponivel em http:// 

blog.abacorg.hr'consorcio-de-a-a-z/ 

check-list-para-assinar-um-contrato- 

«de-cOnSOrcia. 
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EBeycenho 

Além disso, é necessário se certi- 

ficar de que tudo que foi acordado 

verbalmente ou consta na propagan- 

da do produto estã formalizado no 

Comitato, 

é Após a adesão, se informar sobre 

as datas das assembleias, momento 

em que ocorrerão os lançes e/ou sor- 

LRloOs. 

; Atenção aos grupos 
importante avaliar sé o prazo do grupo atende à expectativa de aquisição 

do bem cu serviço. Deve-se considerar ainda o ingresso em um grupo 

de consórcio em formação ou já formado — no segundo caso, por 
meio da aquisição de uma cota vaga (que ainda não foi vendida) ou de um 
consorciado (por transterência). 

Nos grupos já formados, ou 
seja, em andamento, à primeira 
Assembleia Geral Ordinária 

(AGO) já foi realizada e, portanto, 

as principais decisões já estão 

tomadas, Para novos grupos, as 
aciministradoras 1ém até 90 dias 
para formação, contados da data 

de assinatura do contrato pelo 

corsorciado, Caso o grupo não 

seja constituido, a importância 
paga é devolvida ao consumidor, 

acrescida de rendimentos 
líquidos decorrentes de aplicação 

financeira. Já com o grupo 
formado, o ideal é participar 

da AGO e começar à planejar a 
aquisição do bem ou serviço, 
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E MAIS SEGURO 
INVESTIR EM 

CONso:e OO 
PD oID NVO 

ESPECIALISTA 
DOJE AS ENO 

INSS UNILO) 

+ Faça como os milhares de clientes que, há 

EM 

id 
L | 

Pº% (QD ADEMICON 
qu EZ consórcio e investimento 
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DEPOIMENTOS 

a Lá - 

informe publicitário 

Testemunhas 
da eficácia 
Clientes apontam expectativas 
e experiências bem-sucedidas 
vivenciadas no decorrer das 
transações 

6 e de assinar a compra. Queria agrade- 

cer imensamente o consárcio, pois ando muito 

desanimada com tudo que vem acontecendo em 
nossas vidas e isso me deu um sopro de espe- 
rança. Obrigada de coração por isso. Deus aben- 

cor vocês, que continuem prosperando” 

(Luciamare Pereira Gonçalves - 

cliente Chevrolet Consórcios) 

É Couin anos após adequirir um consórcio de 

veiculos, recorri novamente à modalidade para 
comprar uma casa. Hã seis meses, procurei à 

Ademicon, após pesquisar sobre à empresa e ver 

que tinha boas referências, O processo foi muito 

rápido: no mesmo dia já assinei o contrato. Com 

minha renda atual não conseguiria um financia- 

mento no valor da carta de consórcio que adqui- 

24 a 26 
Junho/2022 
Local: Shopping SP Market 

ri e, além de pagar 
juros altos, teria de 

me conformar com 

um imóvel mais simples do que pretendo com- 

prar. O segredo está no planejamento. Brasileiro, 

de maneira geral, não tem educação Financeira. 

Acha que não consegue guardar dinheiro e, na 

pressa, acaba pagando mais caro. Mas quando 

você faz as contas, percebe que o consórcio é à 

melhor opção se tiver consciência e souber se 

planejar” 

(Ronaldo Genésio da Silva - 
chente Ademicon) 

6 Cremos seis cotas para caminhões extras pe- 

sados, das quais já fomos contemplados em duas. 

O custo financeiro para investir nó aumento e 

renovação da frota é muito mais vantajoso na 

comparação com o Crédito Direto ao Consumidor 

(CDC) ou o crédito Finame” 

(Gerson Guterres, diretor da HPLog Transportes — 

cliente Scania Consórcios) 

VEM AÍ! 

comprar consórcios em 2022! 

Todos os tipos de consórcio. 

Contato Pessoal 
Hrprnrs a rente empresa 

e CorEuinidor 

Cá Ambiente Seguro 
Propício a fazer negócio 

e 

N 

ad 
Mais informações: www.promoshopp.com.br 
pointópointem.com.br * (11) 3167-0821 

PromoShop 
Uma ótima oportunidade para vender e 

OM interação como Público 

etworking geração de leads e negócios! 

FOLHA DE S.PAULO + + + 

É Criar: relação com o consórcio começou 

quando eu me casei, Meus pais já utilizam esse 

meio de investimento, que busquei para investir 

na aquisição de uma loja. Era um investimento 

alto e enxerguei no consórcio à possibilidade de 

realizar esse projeto. De lá pra cá, não paramos 

mais. Depois dessa primeira realização, o consoór- 

cio passou a ser nosso principal parceiro de in- 

vestimento. Aumentamos lojas, adquirimos novos 

terremos e hoje estamos realizando mais um so- 

nho: saindo de um empreendimento de 280 m” 

para um de 1.980 mr. Vejo muitas vantagens no 

consórcio, Por isso, nos programamos e optamos 

pela modalidade, que é um investimento de longo 

prazo, E a Rodobens é nossa grande parceira nes- 

se quesito!” 

iMaárcia Duarte — 
cliente Rodobens ha 18 anos) 

É Essa história com a Scania Consórcio é 

muito boa, com muitos anos de experiência e 

relacionamento. Já tivemos várias cotas quitadas. 
Atualmente, estamos com aproximadamente dez 

cotas, sendo que quase metade foi contemplada, 

A taxa de administração, diluída ão longo do ano, 

chega a ser menor do que, por exemplo, as atu- 

ais taxas de juros para aquisição de veículos.” 

(Paulo Dachery, diretor da Dachery Transporte 

Internacional — cliente Scania Consórcios) 
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Times Square esvaziada durante celebração do Ano-Novo em meio à pandemia de coronavirus jeerak Moon.” jan Zi fReuters 
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Ano-Novo vai voltar à Times Square, 
em Nova York, mas só para vacinados 
Após última cerimônia esvaziada, cidade espera que a festa seja um sinal de renascimento pós-Covid 

MUNDO 

Ashley Wong e 
Dana Rubinstein 

NOVA YORK | THE NEW FDRE TIMES 
O fim de 2021 se aproxima, e 
Nova Yorkvai saudar achega- 
da donovo ano com festivida- 
des na intenção de assinalar 
seu renascimento pós-pande- 
mia. Mais uma vez, festeiros 
corajosos em número incon- 
tavel vão se reunir na Times 
Square, enfrentando o frio, a 
multidão é as barreiras poli- 
ciais, pará acompanhar a des- 
cida da bola à meia-noite na 
virada do ano. 
Depois da festa minimiza- 

da do ano passado, o célebre 
evento gelado vai voltar “com 
força total” anunciou prefei- 
to Bill de Blasiona terça-feira 

(16). Serão ato final de De Bla- 
sio à frente da cidade de No- 
va York, após oito anos como 
prefeito, e servirá como pre- 
húdic de sua possivel candida- 
tura à governador em 2022 
“Queremos dar as boas-vin- 

dasatodas as centenas de mi- 
lhares de pessoas, mas todos 
precisam estar vacinados di- 
se De EBlasio. “Venha engros- 
sar a multidão, participe da 
alegria e de um momento his- 
tórico, com Nova York dando 
ao mundo mais uma prova de 
que voltamos 190% com tudo” 
A celebração do Anoó-No- 

vo vai acontecer quatro me- 
ses depois de raios terem in- 
terrompido um “concerto de 
retorno” repleto de celebrida- 
des e que também visava as- 
sinalar a volta de Nova Tork à 
normalidade. Comprovantes 

de vacinação também foram 
exigidos para assistir à Esse 
evento, que atraiu milhares 
de pessoas ao Central Park. 
As festividades do Ano-No- 

vovão criar um desafio logis- 
tico e, possivelmente, flosof- 
co para os policiais da cidade, 
que combateram o decreto do 
prefeito que obrigou funciona 
nos públicos a se vacinarem. 
Os policiais terão não apenas 
que controlar a multidão, mas 
tambem confirmar que os pre- 
sentes foram vacinados. 
Na Times Square, a noticia 

de que a descida da bola será 
aberta ao público foi recebi- 
da com entusiasmo, pelome- 
nos entre turistas. Para john- 
nica Watson, 47, do Alabama, 
assistir ao Réveillonna TV não 
seria o bastante. Quando ela 
ouviu a noticia, na terça, de- 

cidiu agendar outra visita a 
Nova Tork, “Estou emociona- 
da pelos núva-jorquinos, mas 
mais ainda por nós que não 
moramos na cidade”, disse. 
Qualquer pessoa que não 

possa ser vacinada em fun- 
ção de razões médicas terá 

ue apresentar comprovante 
de um teste negativo de coro- 
navirus feito até 72 horas an- 
tes do evento. Crianças meno- 
res de 5 anos, que ainda não 
são elegíveis à vaciração, pre- 
cisam ser acompanhadas por 
um adulto vacinado. O uso de 
mascara será obrigatório pa- 
ra quem não estiver vacinado, 
disse Tom Harris, presiden- 
te da Times Square Alliance. 
Questionado em cúletiva 

sobre o motivo de a prova de 
vacinação ser obrigatória pa- 
ra assistir à descida da bola, 

visto que o certificado não é 
exigido para outras atividades 
ao ar livre na cidade, De Bla- 
são respondeu que um evento 
lotado, que dura horas e atrai 
pessoas de todo o mundo, re- 
quer precauções maiores. 
“Quando você estã ao ar h- 

vre por horas à ho numa mul- 
tidão compacta de centenas 
demilhares de pessoas, É uma 
realidade diferente”, disse o 
prefeito. “Estamos falando de 
muita gente em contato mui- 
to estreito por um longo pe- 
riodo de tempo. Faz sentido 
proteger a todos” 
O anúncio foi feito no mo- 

mento em que De Blasio se 
prepara para à posse de seu 
sucessor, Eric Adams, e a fes- 
ta do Reveillon vai coincidir 
com seu último dia na prefei- 
tura. Isso significa que quais- 

quer resultados negativos do 
evento recairão sobre Adams, 
que tomará posseno dia 1º de 
janeiro de 2022, Um porta-voz 
de Adams não respondeu a 
um pedido de declarações 
Vários especialistas em sa- 

úde pública alertaram que, 
devido à natureza constante- 
mente mutante do coronavi- 
rus, é dificil prever como esta- 
rão mimero de casos de Covid 
na cidade no final do ano. Mas 
vale lembrar que muitas das 
pessoas queváca Times Squa- 
re não vivem em Nova Tork, 
Ate a terça-feira (16), 74,6% 

de tod 04 nova-lorquinos já 
tinham recebido pelo menos 
uma dose de vacina, e 68,2% 

es avoam cum iplet ATER VTC 

nados, O múmero de casos de 
Covid na cidade vem subindo 
recentemente e ainda é muito 
alto, mas os índices de hospi- 
talização continuam haixos, 
Omédico Ashish K. Jha, rei- 

tor da Escola de Saúde Pública 
da Universidade Brown, ávali- 
ouos planos de De Rlasio para 
o Reveillon em Nova York co- 
mo “muito razoáveis”. “A vaci- 
nação converte eventos a0 ar 
livre, que jásão de baixo risco, 
em risco muito baixo”, disse. 
Como prova disso, apontou 

o festival de música Lollapalo- 
dza, promovido em Chicago, 
“Folumencontro que reuniu 

uma multidão enorme, Todes 
115 presentes tinitam LJ BEI 

vacinadi ds LL preseqiad uma 

teste nepativo” disse Jha. “Te- 
mos evidências de que houve 
pouca propagação de Covid” 
Mas Jha aconselhou De Bla- 

sio a criar uma “cláusula de 
escape” para a eventualidade 
de os casos de Covid aumen- 
tarem muito antes da véspe- 
ra do Ano-Novo, determinan- 
do que à volta do Réveillon se- 
ja adiada para o próximo ano. 
Alguns especialistas obser- 

varam que o risco pode não 
ficar contido nos limites da 
Times Square. É preciso con 
siderar à que acontece antes 
e depois da descida da bola, 
Com prxsida id pi rando Cai 

indo de bares e restaurantes 
da area pu à COMET, iMEJl JEDET- 

sec irao banheiro, 
Mas, diferentemente de ou- 

tras cidades, em Nova York as 
pessoas que comem ou hebem 
em locais fechados são obri- 
gadas a apresentar compro- 
vante de vacinação. 
Os EUA abrandaram algu- 

mas das restrições maiores à 
entrada de viajantes estran- 
geiros. Assim, é provável que 
o Ano-Novo na Times Square 
atraia pessoas de todo o mun- 
do, reunindo turistas vindos 
de áreas com indices meno- 
res emores do virus. 
Segundo Harris, da Times 

Square Alliance, a virada do 
ano geralmente se traduz num 
aumento do movimento co- 

mercial, Ele espera que a tern- 
porada do fim de ano repre- 
sente um incentivo muito ne- 
cessário a um distrito que as- 
sistiu ao fechamento de mui- 
tos restaurantes e hotéis du- 
rante a pandemia. 

“As pessoas estão fartas de 
sonhar, estão loucas para agir 
na vida real, e querem fazer 
isso na Times Square”, disse. 
Outras grandes cidades pe- 

ho mundo afora canceláram 
seus festejos davirmda do ano, 
O prefeito de Londres anun- 
ciou em outubro que a quei- 
ma de fogos do Reveillon nã 

cidade será cancelada e subs- 
titulca por uma celebração de 
tipo diferente, Nesta semana, 
Amsterdã cancelou sua festa, 
em resposta 20 aumento nos 
casos do coronavirus, 
Munique também cancelou 

sua célebre feira de Natal, "A 
situação dramática em nossos 
hospitais e O aumento expo- 
nencial no múmero de casos 
não me deixam outra escolha”, 
disse a jornalistas, na terça- 
feira, o prefeito Dieter Reiter. 

lha, da Universidade Brown, 
disse que, para ele, faz senti- 
do que Nova York siga adian- 
te com seus planos. 
“Precxamos voltar a fazer 

coisas que são realmente im- 
portantes” argumentou “A vi- 
rada do Ano-Novo na Times 
Square é uma festa america- 
naicônica. Acho que estamos 
no ponto da pandemia em que 
podemos te-la em segurança” 
Titução de Clara Allan 
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Funcionário desinfecta área no aeroporto na cidade de Xininp, no noroeste da China zhangtong/tinhes 

Epopeia de exames e protocolos rígidos 
formam política de Covid zero na China 
Em viagem ao país asiático, repórter foi posto em quarentena após um caso positivo em seu voo 

CHINA, TERRA DO MEIO 

Igor Patrick 

sHANGHAI Desembarcar na 
China durante à pandemia 
de coronavirus parece uma 
distopia. Enquanto o resto dó 
mundo começa a reabrir su- 
as fronteiras para viagens nio 
essenciais, os aeroportos chi- 
neses dão uma pista do quão 
preocupado o governo con: 
tinua com a Covid-g: funci- 
onários com trajes de prote- 
ção, Muxo de passageiros in- 
ternacionais controlado por 
cordas e um procedimento 
cuidadoso que registra o ce- 
lular de cada viajante. Foi as- 
sim que descobri um caso da 
doença no meu voo. 

Sai de Guarulhos no últi- 
mo dia é de novembro rumo 
a Shanghai, mas a viagem co- 
meçou muito antes de entrar 
noavião. Virtualmente fecha- 
do desde vinicio de 2020, O pa- 
is desenvolveu um complexo 
sistema de monitoramento 
pandêmico, essencial para à 
contenção da doença na bolha 
sanitária criada por Pequim, 
Antes de sair do Brasil, é ne- 

cessário enviar em uma plata- 
forma do governo os resulta- 
dos não só de um teste PCR, 
como já é praxe para diversas 
viagens internacionais, mas 
também de um exame de an- 
ticorpos IgM 
A imunoglobulina é a pri- 

meira resposta do sistema 
imunológico após à exposi- 
cão ao coronavirus e podele- 
var meses para desaparecer 
do organismo. Na prática, a 
exigência fez com que eume 
isolasse semanas antes da vi- 
agem de fato, já que uma in- 
fecção, mesmo curada impe- 
diria-me de embarcar. 
Apenasvoos diretos ou com 

uma escala são permitidos. 
E, na parada, mais uma ex- 
gência: os exames PCR e IoM 
tem de ser refeitos, eumano- 
va autorização para seguir vi- 
agem, solicitada. Poucos aero- 
portos nomundo têm centros 

de testagens conveniados com 
o consulado chinês local, e o 
preço dos testes supera facil- 
mente à ordem de milhares 
de reais (parando em Zuri- 
que, como foi o meu caso, os 
exames custaram 940 fran- 
cos, pouco mais de R$230c 
com o OF). 
Dadas às exigências, são 

poucos os assentos disponi- 
veis, É as companhias aéreas 
que dispúem de voos com 
destino ao pais vendem pas- 
sagens a peso de ouro (para 
mim, algo na casa dos USS & 
mil, cerca de R$ 44 mil). 
Autorizado o embarque, ca- 

da passageiro recebe dois QR 
rd o dealfindega e o de sa- 
úde. Os quadradinhos são es- 
caneados dezenas de vezes, EO 
sistema de imigração do guver 
no registra quem era e onde 
estáva sentado cada viajante. 
Ao sair do avião, todos são 

encaminhados para uma no- 
va rúdada de testes PCR (co- 
letado com material do na- 
riz e da garganta), Concluído 
o iron os passagei- 
ros são encaminhados à Oni- 
bus em grupos de 25 pessons 
v enviados aleatoriamente a 
hotéis de quarentena, pagos 
com recursos próprios e de 
onde não poderão sair por ao 
menos 14 dias. 
Dois dias depois de chegar 

à China, eu ainda sofria com 
o jet lag e cochilava quando 
um funcionário do hotel pa- 
ra onde fui enviado ligou pa- 
rão meu quarto. “Senhor, en- 
contraram casos de Covid no 
seu voo para Shanghai Veri- 
fique o seu código de saúde e 
se prepare para o PCR ama- 
nha pela manha” 
O sistema de registro de vi- 

ajantes confirmava: alguém 
sentado até três fileiras de 
mim recebeu o diagnóstico 
de Covidlogo no primeiro dia 
de quarentena e, por isso, to- 
dos estariam submetidos a 
uma vigilância mais rigórosa. 

“O que acontece agora?” 
perguntei ao funcionário. Ele 
me respondeu dizendo que 

era preciso “esperar para ver”, 
Colegas que passaram pela 
mesma situação contaram 
que todos seriam testados e, 
se houvesse a confirmação 
de algum caso, o infectado 
seria levado para isolamento 
em um hospital e por lá fica- 
ria por so menos 21 dias, To- 
dos Os Cutros passageiros se- 
riam monitorados, a conta 
gem da quarentena começa- 
nado zero se alguém sentado 
doseu lado ou imediatamen- 
te di sua frente tanto no viado 
quanto no ônibus rumo aoho: 
tel também recebesse um re- 
sultado positivo. 
Na manhã sepuinte, dois 

médicos cobertos dos pés à 
cabeça com trajes de prote- 
ção bateram na minha por 
ta. Alem de Fazer o teste, fui 
orientado a assinar um ter 
mo em chinês que atestava 
ter sido informado do caso 
de Covid próximo a mim e 
nó qual eu concordava com 
a minha múva rotina: checa- 
gens de temperatura todos 
os dias depois do café da ma- 
nhã e do almoço e uma liga: 
ção no fim do dia para saber 
como estava a minha saúde, 
Ainda sena submetido a na- 

vos testes no décimo e no 13º 
dia da quarentena, esó então 
seria liberado para uma tercei- 
rasemana de quarentena me- 
nos restritiva em outro hotel. 
Para esse periodo é necessá- 
noumnovo código de saúde, 
desta vez emitido pela prefei- 
tura da cidade e vinculado a 
um telefone local. O aplicativo 
rastreia a localização de todos 
os usuários 24 horas por dia 

[-d 

e pode ficar amarelo vu ver 
melho caso haja contato pró- 
ximo com outro caso de Co- 
vid nesse meio tempo. 
Meu exame teve resultado 

negativo. Quando comentei 
coma médica que checava mi- 
nha temperatura diariamente 
sobre a precisão do sistema, 
ela respondeu: “Não podemos 
deixar passar nenhum caso” 
O ngoroso rastreio de con: 

tatos e q enorme burocracia 
para Os poucos estrangeiros 

autorizados a entrar no país 
colocam os chineses em uma 
categoria à parte no comba- 
te à Covid. Embora tenha pro- 
testado quando o então presi- 
dente dos EUA Donald Trump 
decidiu banir voos da China lo- 
go nos primeiros meses desde 
o surto em Wuhan, Pequim se- 
guiu a tendência mundial na 
sequência e fechou as frontel- 
ras por tempo indeterminado. 
Quase dois anos depois, na- 

da indica reversão da decisão 
em um futuro próximo. 
Em setembro, Guangzhou, 

no sul do pais, inaugurou um 
enorme centro de quarente- 
na para viajantes internacio- 
nais. Ac custo de R$ 1,4 bilhão, 
a estrutura ocupa área de 250 
mil metros quadrados, tem 
capacidade para receber até 
274 viajantes e conta com 
um avançado sistema de in- 
teligência artificial capaz de 
medir constantemente a tem- 
peratura dos quarentenados, 
além de robôs para a entrega 
de comida e de menitores pa- 
ra telemedicina. Um investi- 
mento que só se justifica se 
planejado para ser duradouro, 

Meu exame [de Covid] teve resultado 
negativo. Quando comentei com a médica 

que checava minha temperatura diariamente 
[em Shanghai, durante quarentena] sobre 
a precisão do sistema, ela respondeu: “Não 
podemos deixar passar nenhum caso” 

À preocupação é mais que 
sanitária. Quando conseguiu 
controlar o surto da doença 
em Wuhan, à China logo viu 
disparar os casos de Covid 
mundo afora. Fechada, usou 
o sucesso no combate à pan- 
demia para fortalecer a credi- 
bilidade do poverno enquan- 
to a midia estatal descrevia 
cenas apocalípticas nos hos- 
pitais de Brasil, Índia & EUA. 
O resultado na moral coleti- 

va foi imediato. À população se 
recusa a conviver como virus, 

Reverter os efeitos da pro 
paganda oficial não é tarefa 
simples, É O governo não tem 
pressa. Às preocupações mais 
imediatas estão em garantir 
a realização dos Jopos Olim- 
picos de Inverno em feverei- 
ro é assegurar que Xi Jinping 
assuma um terceiro mandato 
de cinco anos em novembmo 
de 2022 sem crises domésticas 
para lidar ao mesmo tempo. 

Esso não signáfica que o Par 
tido Comunista não esteja 
atento à necessidade de rea- 
brir à pais, Em agosto, à epi- 
esdalogiita Zhong Nanshan, 
um dos principais conselhei- 
Pos do Eovermo mai PERPHO Lj] E] 

Covid e famoso por ter ajuda: 
do a combater a crise da Sars 
em 2003, destacou as condi- 
desnecessárias para que Pe- 
quim considere Mexibilizar a 
entrada de estrangeiros. 
Em uma rara declaração pú- 

blica, disse que o governo só 
vai considerar a reabertura 
quando o pais atingir 85% da 
população totalmente vaci- 
nada, “a imunização avançar 
internacionalmentee a trars- 
missão no exterior atingir ri- 
veis relativamente baixos” 
Enquanto a flexibilização 

não ocorre, brasileiros que vi- 
vem na China convivem com 
ansiedade, preocupação e sau- 
dade da familia É o caso da 
guia turística Dani Tassy. Na 
China desde 2014, ela estava 
viajando com um grupo de 
brasileiros quando o surto de 
Ssars-Cov-s estourou em Wu- 
han Tassy tinha esperanças 
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de que a situação se normali- 
ZasSe EM POUCOS meses e, dO 
contrário de outros amigos es- 
tráangeiros, resolveu não sair, 
O impacto da decisão foi 

emocional e financeiro, |á que 
o número de clientes desa- 
bou após o início das restri- 
ções, Ela afirma esperar uma 
melhora nas condições sani- 
tárias para que as fronteiras 
reabram o quanto antes, mas 
já pensa em uma data limite. 

“Sair da China para quem 
temvida aqui é arriscado por- 
que não sabemos quando ou 
se poderemos voltar. Passei 
por mômentos de grande an- 
stedade, de me questionar se 
valeu a pena ter ficado. Meu ir 
mãbse casou nesse meio tem- 
po, e perdi uma prima para à 
Covid no Brasil Penso que, se 
daqui a um ano as coisas não 
mudarem, vou me arriscar é 
voltar”, diz ela, que desde janei- 
ro de 2019 não vê a mãe, que 
vive no interior de São Paulo, 

Se para quem já está no pais 
adecisão de permanecer fica 
cada vez mais custosa, quem 
precisa entrar também pon- 
dera prós e contras, O analis- 
ta ambiental Pedro Campa- 
ny, que chegou à China com a 
mulher e o filho de u anos em 
março para trabalhar, afirma 
que teve de pensar bastante 
antes de aceitar a vaga. 

“Foi um projeto de família, 
e no final escolhemos o que 
seria melhor não só para nós, 
mas para o nosso filho. Mas 
a distância complica. Minha 
mãe sempre me pergunta se 
vou ficar aqui de vez e quando 
vou visitar o Brasil. Na sema- 
na passada a família se reuniu 
para um casamento, fizeram 
uma chamada de video e foi 
dificil Não é a mesma coisa” 

Teste nepativo, posso res- 
pirar aliviado por hora, A pri- 
meira fase da minha quaren- 
téena termina na próxima se- 
gunda-feira (22), mas O pro- 
cesso ainda está longe de aca- 
bar Daqui, sigo para um no- 
vo hotel, no qual ficarei em 
“observação” por mais sete 
dias. Embora possa circular 
em Shanghai, a recomenda- 
ção é fazer o estritamente es- 
sencial nesse periodo. 
Depois de mais outros dois 

testes de Covid, podereientão 
embarcar para Pequim, onde 
mais uma semana de observa- 
cão me espera. O cuidado ex- 
tremo, talvez até exagerado, 
prova: quando se trata da pan- 
demia, a China não está dis- 
posta a pagar para ver 
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Transporte marítimo elevará inflação mundial 
Em relatório, ONU alerta que aumento dos custos terá efeito desproporcional sobre os países em desenvolvimento 

MERCADO 

Harry Dempsey 

FINANCIAL TIMES À ONU (Or 
ganização das Nações Uni- 
das) alertou que o aumento 
dos custos de transporte ma- 
ritimo resultante dos proble- 
mas nú cadeia mundial de su- 
primentos vai alimentar aincia 
mais a inflação mundial e te- 
rá efeito desproporcional so 
bre as economias dos países 
em Cusem olyvi pnritos 

A disparada no custo de frete 
deve Ê, E Ars preços Do COR 

sumidor mundiais em 1,5% 
adicional, se a alta se manti- 
ver ao longo do ano que vem, 
de acordo com estimativas da 
Unctad, a Conferência de Co- 
mércio e Desenvolvimento das 
Nações Unidas, em umrelato- 
rio publicado na quinta (18). 
O boom induzido pela pan- 

demia na demanda por pro- 
dutos, combinado a perturba- 
ções na cadeia de suprimen- 

Navio chinês chega ao Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP), no Paraná 

tos como 0 congestionamen- 
todos portos e o bloqueio do 
canal de Suez, fez com que os 
fretes disparassem para níveis 
recorde, equivalentes a cerca 
de cinco vezes seu valor meé- 
dio dos dez anos anteriores. 
Mas Os paises em desenvol 

vimento, dependentes de im- 
portações, devem sotlrer um 
golpe mais pesado com a alta 
nos custos de transporte ma- 
rigumo, Ls preços 20 consumia 

dor devem subir em 2,2% nos 
46 países menos desenvolvi- 
dos do planeta, cem 7,5% em 
pequenos paises como Fiji, 
Maurício e Jamaica, segundo 
o relatório. 

“O impacto sobre os preços 
nos países em desenvolvimen- 
to, especialmente os países 
ilhéus, é cinco vezes mais for 
te” disse Shamika Sirimanne, 
diretor de tecnologia e logis- 
tica na Unctad. “E essa é uma 
verdadeira preocupação”. 
Com a disparada dos pre- 

ços de praticamente tudo, do 

aço à energia, os bancos cen- 
trais estão tentando determi- 
nar se a inflação de fato vai se 
acomodar quando os proble- 
mas nas cadeias de suprimen- 
to forem resolvidos. 
A inflação do Reino Unido 

disparou para 4,2% anuais 
em outubro, sua maior mar 
ca em quase dez anos, o que 
aumenta a pressão sobre o 
Banco da Inglaterra por um 
dumento nas taxas de pur Lika, 

Nos Estados Unidos, os pre- 
ços ao consumidor subiram 
em 6,2%, 502 Pimo pus rá 

pido de alta desde 1990, en- 
quanto a inflação da zona do 
euro está em 4,1%, seu ponto 
mais alto em 1 anos. 

fan Hoftmann, diretor de lo- 
gistica do comércio na Une 
tad, disse queosetor de trans- 
porte maritimo tende à mini- 
mizar sua contribuição para 
a inflação, Os executivos do 
ramo mencionam frequen- 
temente que custa apenas al- 
guns centavos despachar um 

par de sapatos da China ou 
uma parrafa de vinho da Aus- 
trália para a Europa ou às Es- 
tados Unidos, dando a enten- 
der que à disparada nos cus- 
tos é relativamente insignif- 

O impacto sobre os 

preços nos países em 

desenvolvimento, 

especialmente os 

países ilhéus, é cinco 
vezes mais forte. E 

essa é uma verdadeira 

preocupação 

Shamika Sirimanne 

diretor de tecnologia e logistica 

na Unctad 

cante para os consumidores. 
Mas Hoffmann analisou que 

avasta escala dos bens trans- 
portados em conteineres tor 
naa alta nos fretes um debate 
bastante relevante para a in- 
fiação mundial. 

“Se observarmos às metas 
de inflação na Europa e nos 
Estados Unidos, 1,5% é signi- 
ficativo” ele disse 

O impacto dos custos de 
transporte maricimo sobre 
Ds preços pagos pelos corsu- 
midores varia de modo sip- 
mificativo a depender do tipo 
de produto. Os itens cuja pro- 
dução envolve cadeias de su- 
primento mundiais compii- 
cadas, como os computado- 
res, é também os produtos de 
massa fabricados em prande 
volume, como mobilia e têx- 
teis, provavelmente verão al- 
ta de preços da ordem de pelo 
menos 10% por conta da dis- 
parada no custo dos fretes, se- 
gundo o relatório, 

Os fretes dos contéineres 

ER 

Edwardo Anel - E set LB /Folhapress 

cairam nas últimas semanas 
porque a temporada de pico 
chegou ao fim, mas perma- 
necem extremamente altos. 
A consultoria de transpor 

te marítimo Sea-Intelligence 
previu nesta semana que po- 
deria levar áté qo meses pará 
que os fretes conseguissem 
voltar ao normal, devido E 
profundidade da crise nas ca- 
deias de suprimentos, 
Surimanne alertou que se a 

consolidação ente as com 

panhias de transporte oceá- 
nico continuar, com a ajuda 
dos lucros extraordinários 
que elas vêm acumulando, os 
preços mais altos do transpor 
te marítimo poderiam se tor- 
nar “duradouros”. 

Ela instou os governos a 
apoiar esforços de vacinação 
contra a Covid-19 nos paises 
em desenvolvimento, à fim de 
ajudar à aliviar as pressões de 
preço e tâmbém sobre as ca- 
detas de suprimento. 
Tindução de Eaubh Migl ate 

Biden exige investigação de 'conduta ilegal” no setor de petróleo 
Lauren Fedor 
e Derek Brower 

WASHINGTON E NOVA YORK | FIM: 
cia times O presidente dos 
Estados Unidas, Joe Biden, pe- 
diu que a Comissão Federal de 
Comércio (PTC na sigla em in- 
plês) investigue se as maiores 
companhias de petróleo do 
pais, incluindo ExxonMolil 
e Chevron, estão envolvidas 
em “conduta potencialmen- 
te legal” que resulta no au- 
mento dos preços da gasoli- 
na para os americanos. 
Em uma carta à presidente 

da FTC, Lina Khan, Biden dis- 
se que hã “crescentes evidén- 
cias de comportamento an- 
ticonsumidor”, comentando 
que as duas “maiores compa- 
nhias de petróleo e gãs... con- 
forme medido pela capitaliza- 
cão de mercado” estavam pla- 
nejando “bilhões de dólares 
em recompra de ações e divi- 
dendos” enquanto os preços 
nas bombas sobem. 

Biden disse que as empre 
sas estão “gerando [lucros] 
significativos e acrescentou: 
“Aconclusão é esta: Os preços 
da gasolina na bomba conti- 
nuam altos, apesar de os cus- 
tos das companhias de petró- 
leo e gás estarem diminuindo”. 
Aintervenção do presidente 

ocorre enquanto ele enfrenta 
pressão sobre o aumento dos 
preços do combustivel é da 
inflação. Seu indice de apro- 
vação caiu nas últimas sema- 
nas, com americanosadotarn- 
do uma visão negativa de suã 
condução dá economia. 
Obama também recrutou a 

FTC para mvestigar o aumen- 
to dos preços da gasolina co- 
mo parte de um grupo anun- 
ciadoem cn A comissão de- 
terminou que principal fator 
era o preço do petróleo cru. 
Em 2506, Georpe W. Bush 

pediwuma investigação sobre 
possivel manipulação de pre- 
cos pelas petroliferas. 
O governo Biden está consi- 

derando liberar petróleo cru 
do estoque estratégico federal 
na cerntoatiw de ER baixar Li 

preço do combustivel, e pediu 
que à Arábia Saudita, a Rússia 
e outros países da Opep+ au- 
mentem a produção de cru 
A Exxon não respondeu 

imediatamente a pedidos de 
comentários, À Chevrún re- 
meteu o Financial Times ao 
grupo setorial Instituto Ame- 
ricano do Petróleo, que disse 
que a carta de Biden foi uma 
“distração da mudança funda- 
mental do mercado que está 
ocorrendo” e culpou o pover 
no por restringir os suprimen- 
tos de petróleo americano. 

Os preços do petróleo cru 
cairam a pisos recordes no 
ano passado enquanto os lock- 
dowmns por causa da pandemia 
devastavama demanda, mas 
mais que duplicaram desde 
que os resultados da vacina- 
ção foram divulgados em no- 
vembro passado e as restri- 
ções sociais foram ateruadas. 

O aumento dos preços do 
cru também pressionou 08 
preços do petróleo nos EUA, 
com um galão (“1,78 litros) de 
gasolina vendido hoje em mé 
dia por US$ 3,41 (US$ 110 por 

A conclusão é 
esta: os preços da 
gasolina na bomba 
continuam altos, 

apesar de os custos 

das companhias 
de petróleo e gás 
estarem diminuindo 

Joe Biden 

presidente dos Estados Unidos 

litro, ou ES 6,11) —um aumen 
to de 66% nos últimos 12 me 
ses segundo o grupo auto 
mobilístico AAA 

A carta de Biden a Khan 
marca uma escalada na re- 
tórica da Casa Branca sobre 
a concorrência na indústria 
de petróleo e gás, Brian Dee- 
se, diretor do Conselho Eco- 
nômico Nacional, enviou uma 
carta a Khan em agosto pedin- 
do que a FTC reprimisse qual 
quer conluio no mercado de 
petróleo dos EUA. 

Os críticos de Bidenno setor 
de petróleo culpam o governo, 
devido a suas políticas climá- 
ticaseoslimites a novas pros- 
pecções, mas analistas dizem 
que a pressão de Wall Street 
sobre as operadoras para sal- 
dar dividas atrasadas e capital 
prejudicou a recuperação da 
prospecção depois da queda 
dos preços em 2020 
A produção de petróleo dos 

EUA é de aproximadamente 
n,5milhões de barris /dia, se- 

gundo à Administração de In- 
formação sobre Energia, cer 
ca de zh abaixo de seus picos 
pré-pandemia, O consumo de 
petróleo nos EUA atingiu um 
3iso de cerca de 5 milhões de 
Dar is/dia durante os lock- 
dowens no ano passado, mas 
quase duplicou desde então. 
Analistas disseram que a car- 

ta de Biden à FTC seguiu um 
manual conhecido para pre- 
sidentes que buscam culpa- 
dos pelo aumento do preço 
dos combustíveis, e que teria 
pouco impacto nos preços. 
“Quantas vezes a FTC inves- 

tigou preços de gás e não deu 
em nada? É um truque poli- 
tico”, disse Robert Campbell, 
chefe de produtos de petró- 
leo na Energy Aspects. 
“Amaior influência nos pre- 

cos da gasolina é à preço do 
cru. O mercado global estã 
apertado. Não há muito que 
os EUA possam fazer sobre 
isso agora”, disse Campbell. 
Tiadução de Lu Roberto MM Gorsqalses 
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Começar pelas 
perguntas fáceis 
do Enem é uma 
estratégia para 
se sair bem 

DELTAFOLHA 

Paulo Saldaiia, 
Daniel Mariani 
e Diana Yukari 

BRASÍLIA E SÃO PAULO Acertar 
ban fáceis do Enem 
amelhor estratégia para se 

sair bem no exame, mostra 
análise estatística da Folha, 
Participantes que, por exem- 
lo, acertam apenas 15 itens 
ceis têma mes- 

ma nota de alguém que acer 
tou somente 20 dificeis. 
Apesar da turbulência em 

torno do Enem nos últimos 
dias, o exame está confirma- 
do: as provas começam nes- 
te domingo (21) e continuam 
no próximo (28). Éa principal 
porta de entrada para o ensi- 
no superior público no pais, 
Ao todo, são 180 questões, 

divididas em quatro áreas, 
além da redação. No primei: 
ro dia, os participantes en- 
frentam as questões de ln 
guagens, ciências humanas e 
a «As provas de mate 
máticae ciências da natureza 

seguin- 

TRI (Teoria de Resposta ao 
Item), prevê itens calibrados 
de 

com à net de conhecimen- 
uele tema), dificuldade 

E ces de acerto ca- 
sual. A nota dos participantes 
depende não só do numero 
de acert pio Aria também en- 
tra no cálculo quais pergun- 
tas foram respondidas cur 
retamente. 
Acertar questões dificeis É 

errar fáceis é entendido 
lo modelo como um possivel 
chute, e há reflexo na nota h- 
Sa A análise Sdirspr pi 

Folha, a partir 
de dados do Enem de 2009 a 
2019, mostra a dimensão des- 
sas enças. 
Candidatos que, por exem- 

plo, acertaram 22 das 45 ques- 
tões de matemática no Enem 
4219 tiveram notas bem dife- 
rentes de acordo com o perfil 
dosacertos. Um participante 
que conseguiu uma nota de 
758,5 anotou corretamente 
mais itens entre os mais fáceis 
(19 clas 22). Já outro candida- 
to que, m com 22 acer 
tos, foi melhor em itens mais 
dificeis teve nota bem inferi- 
or 589,5 p 
Rios Renétio é mais CO- 

mum entre os candidatos com 
poucos acertos em cada pro- 
vi. Até porque, entre aque- 
les com as maiores notas, é 
necessário maior número de 
acertos, o que a e itens 
de dificuldades v as. Po- 
de haver, no entanto, impac- 
to na concorrência para in- 
gresso de cursos, 
Para garantir uma nota 709, 

a média de acertos é de 20 
pontos, ainda como exem- 
plo a prova de matemática de 
2019. Mas quem acertou 16 fá- 
ceis teve a mesma nota de um 
candidato com 26 acertos en- 
tre as mais dificeis. 
A titulo de comparação, 

uma vez que a nota de corte 
depende da média de todas 
as áreas da prova, uma nota 
de 700 pontos seria suficiente 
para superar as notas de cor 
te de ingresso de cursos como 
o de história na UFPEL (Uni- 
versidade Federal de Pelotas) 
e enfermagem na UFBA (Fe- 
deral da Bahia). 
Esse comportamento apa- 

rece em todos os anos e em 
todas as provas. Às diferen- 
cas são mais expressivas, nO 
entanto, nas provas de ma- 
temática. 
Os candidatos a recebem 

ainformação sobre o nível de 
dificuldade da questão e essa 
variação de notas é motivo de 
angústia para os candidatos. 
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Acertar mais questões fáceis que difíceis pode levar a nota maior no Enem 
Método de correção da prova considera que aluno que acerta dificeis e erra fáceis pode estar chutando 

Três candidatos com o 
mesmo número de 

acertos na prova de 
matemática de 2019 

tiveram notas diferentes 

17 das 22 questões respondidas 
corretamente pelo aluno À 

estavam entre as questões mais 
fáceisdas prova AlunoB ||]|| 

O aluno B acertou questões 
fáceis é algumas das mais 

dificeis da prova caca [| | 

alunoA || | [||] 

[| 

FER 

Dificuldade média das questões acertadas 

Qquestôss mis facola ==  gigripões mis dilicami 

SEUS | 

14.4 | 44 

Já o aluno € acertou poucas 

| 33 
araras 

Li rima 

pacertou as questões 

| him nestas 

2) arrasa 
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Parâmetro da dificuldade utilizado no cálculo das notas 
segundo o modelo da Teoriá da Resposta ao item* 

Nota: 716,9 

Nota: 705,8 

Nota 589,5 Ê 

E tirou uma nota inferior à 
questões fáceis. mais dificeis. dos outros participantes 

Provade foi possivel tirar 400 acertando 2 ri 
matemática (2019) questões fáceis ou 16 mais dificeis ” 

lá a 
LA ai a E 

número de acertos minimo e , B 
máximo paracadanota ” À E 

+ Ja 

média do número de Ea E Mm o 

acertos pra cada nota * L + u 

notana prova » 400 pontos | 500 600 700 500 00 985.5 

Pagar Repondeu 45 questões corretamente 

Entenda a relação entre notas, na Prouni Fies 44 |) | 
dificuldade e número de acertos ao | UNR | 

Coma lar: «a fi | 

cada traço representa um Em geral, participantes que acertam mais questões pis ARA 
grupo de participantes fáceis têm notas mais áltas que participantes que 
a acertaram mais questões dificeis 

localização hartzantal For exemplo, dentre participantes que 
= nota final da prova responderam 20 questões corretamente 

localização vertical MR E 
| = numero de acertos 

Ds que acertaram mais Os que acertaram 

cor « dificuldade média questões dificeis tiraram mais questões fáceis 

das questões que o no máxima 458 tiraram até 739 

grupo acertou 

2 

37 | | [EEE | 

as | 

Hu | | E Naturalmente, para tirar notas 

ão jilir UMa 
28 |) | RR | 

s | | PEMS LS 

aa | RN TS 

ao TITO Vo 
29:11 RE 
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RSA 

Fenômeno acontece AS atentas — put 
todos os anos, em = E 
diferentes provas = = 

ENEM 2005 = ENEM 2012 La 
Contudo, costuma Prova de = Prova de S 

ser mais expressivo linguagens = ciências 1 
ra de matematica E humanas me 

= Es 
== = — 
CS = 
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Lacerto - : pe À ) : 
| | 

mota E] soa soa so E] mo 

Os que acertaram mais 
questões dificeis tiraram 

no máximo 572 

w “ver metadologi Gráfico tasezdo em figura presente Promi RA Cochetta, 4.4. (2018! Corno 4 escores do ENEM são otribusidas pelo TRIZ 
Fonte micrógados de Erem, analizades e formatados pela Foltá 

muito altas, alunos acertam 
tanto questões dificeis como 
fáceis, deslocando a média da 
dificuldade dos acertos 

O fenômeno é alnda mais acentuado entre 
participantes com menos acertos 

Por exemplo, dentre participantes que 
responderam LO questões corretamente 

mi 
Os que acertaram 
mais questões fáceis 
tiraram até 638 

emrelas hurmaca, 
Unguagena, Cibintias 

biadicima - da Ealunera E 

Bra) radação | 

nota SE CEI são 
atréda pordérida 
daí provas de 
*rabermática, 

| 
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Trens noturnos no interior de SP 
promovem celebração de Natal 
Locomotiva decorada e iluminada percorrerá rota entre cidades de Campinas e Jaguariúna 

SOBRE TRILHOS 

Marcela Toledo 

RIBEIRÃO PRETO Depois de um 
hiato em 2020 devido à pan- 
demia, o Natal voltará a ser 
celebrado nos trilhos neste 
ano no intertor de São Paulo, 
Com decoração especial, 

brincadeiras “entrega de pre- 
sentes pelo Papai Noel, o trem 
natalino percorrerá a rota en- 
tre Campinas e Jaguariúna no 
periodo noturno em três da- 
tas: 4, 1e 18 de dezembro. 
Batizado de Expresso No- 

el, o trem será conduzido por 
uma locomotiva iluminada. 

Nas três datas, sempre aos 
sábados, o trem partirá da es- 
tação Anhumas, em Campi- 
nas, às18h, com destino à esta- 
ção Jaguariúna. Melahora an- 
tes, Papai Noel e fada chegarão 
de trem à estação de origem 

“E um passeio que já vi- 
rou tradição e os passagel- 
ros aguardam por ele”, disse 
Mauricio Poll, tesoureiro da 
ABPF (Associação Brasileira 
de Preservação Ferroviária), 
queoferecea rota desde a dé- 
cada de Bo. 
O trem tem chegada previs- 

ta para as 19hq0 em Jaguariú- 

E = 

na, com uma hora e meia de 
intervalo até o retorno, pro- 
gramado para as 21h (chega- 
da às dah). 
Os ingressos do primeiro lo- 

te custam R$ 130 (adultos) e 
R$ &o (crianças de 6 a 12 anos). 
Paraces pais que desejarem, o 
Papai Noel poderá entregas 
presentes aos filhos (taxa de 
RS 45, além do presente, que 
já deverá estar embalado). 

Maria-fumaça Campinas- 
Jaguariuna 

Estação Anhumas à estação 
lapiariúna, passando por putras 
três no trecho 3h30 (completo, ida 
evoltaje 2h (meio percurso) RE 
150 fimteira), R$ 90 [me a-entrada 
du mpressosoliáro) ro percurso 
completo e Rã 70 (meia ou ngresão 
solidáro) nome percurso 

Vacinados poderão 
ver filmes de graça 
em vagão lerroviário 

Ovagão ferroviário que a par 
tir da década de 1950 atendeu 
passageiros da Estrada de Fer 
ro Elétrica Votorantim agora 
tem nova utilidade, embora 
mantenha o olhar no passado. 

[E 
A) 

IP 

MESA 
Expresso Noel terá brincadeiras em rota no interior de São Paulo oeutgação aner 

Produzido em igste restau- 
cado pela Sorocabana - Mo- 
vimento de Preservação Fer 
roviária, o carro de passapei- 
rosabriga sessões de cinema 
no projeto Cine-vagão, cria- 
do em Votorantim (2107 km 
de São Paulo) 

Lançada emacrg, a iniciati- 

va foi suspensa por conta da 
pandemia e retomada agora, 
A entrada é gratuita, mas só 

será permitida à quem apre- 
sentar comprovante de va- 
cinação completa contra a 
Covid-19 00 comprovante de 

que recebeu a primeira do- 
se, acompanhado de um tes- 
te negativo de Covid do tipo 
PCR feito até 48 horas antes 
da sessão ou de antigeno fei- 
to até 24 horas antes, 
O objetivo do Cine-vagão é 

apresentar clássicos do cine- 

E as | dp: " 

= Fm pm = ida dd a 1 

Menina escreve carta com pedidos de Natal no lançamento da campanha Papai Noel dos Correios, na Vila Leopoldina, em São Paulo mssematzea/Agência Brasi 
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ma entre 35 décadas de 1950 

esgõe, LU periodo COM prece: 

de parte do apopeu do siste- 
ma ferroviário e 0 início de 
seu declínio, 

Na terça-feira (293), será exi- 
bido “A General" e na quinta 
(25) “À Noite Sonhamos” 
A ação foi selecionada pelo 

FMC (Fundo Municipal de Cul- 
tura) da cidade, criado em de- 
corrência da adesão do muni- 
cipio ao SNC (Sistema Nacio- 
nal de Cultura) e que abre ins- 
crições anuais pará projetos. 
O vagão é equipado com 

projetor, sistema de som e 
gerador para funcionamen- 
to dos equipamentos. 
A Estrada de Ferro Elétrica 

Votorantim fold uma pequena 
linha férrea, de apenas 13 qui- 
húmetros, a segura a ser ele- 
trificada em São Paulo, con- 
forme o grupo Votorantim, 
Sua origem remonta à cons- 

trução da fábrica de tecidos 
Votorantim, no final do sé- 
culo 19, que fez com que fos- 
sem criadas condições logis- 
ticas para o empreendimen- 
to, o que incluiu o surgimen- 
to de um ramal da Estrada de 
Ferro Sorocabana, chamado 
Estrada de Ferro Votorantim, 
Inicialmente as locomoti- 

vas eram movidas a vapor - 
maria-fumaça-, com bitola 
(distância entre os trilhos) 
de &o cm. Já em 1918, a estra- 
da de ferro foi comprada pe- 
ta fábrica, que alterou o tama- 
nho da bitola para um metro 
e eletrificou a via, 
Ouso de máscara durante à 

sessão é obrigatório e o limi- 
te É para 50 pessoas. À Peco- 
menidação é chegar com uma 
hora de antecedência, 

Cartas de crianças em ação dos Correios já podem ser adotadas 
COTIDIANO 
DIAS MELHORES 

Luca Castilho 

são pauio Acampanha Papai 
Noel dos Correios, que pro- 
move a adoção de cartinhas 
de crianças carentes, já come- 
cou Para este ano, em sua qa” 

edição, à ação vai contar com 
um modelo hibrido em que o 
processo poderá ser feito pela 
internet ou presencialmente. 
Até a última quinta (18), mais 
de 82 mil cartas já haviam si- 
do recebidas em todo o pais. 

Os moradores da Grande 
São Paulo poderão adotar as 
cartas até 17 de dezembro. Já 
às cartinhas poderão ser en- 
wmadas até o dia 10 nasagênci- 
as e até odia 17 pela internet. 
O envio e a adoção podem 

ser realizados pessoalmente 
nas agências participantes e 
nas casas do Papai Noel mon- 
tadas pelo país, e tambémno 
site da campanha. 
“No ano passado, a campa- 

nha teve que ser inteiramen- 
te dipital, por causa da pande- 
mia. Entretanto, com a vida 
retornando aos poucos à nor 

malidade, mas ainda necessi- 
tando de cuidados, à campa- 
nha agora tem formato hibri- 
do”, diz Floriano Peixoto, pre- 
sidente dos Correios. 
Segundo ele, as cartas pas- 

sam por uma seleção e depois 
são disponibilizadas na inter- 
net e nos pontos de adoção. 
As cartinhas são manuscri- 

tas por alimos matriculados 
em escolas públicas, até o 5º 
ano, € por crianças em situa- 
ção de vulnerabilidade soci- 
al, com até 10 anos de idade. 

“E importante enviar uma 
imagem nitida [nas cartas 

enviadas pela intemet| para 
que a mensagem possa ser li- 
da e compreendida pelo Pa- 
pai Noel” afirma os Correios. 
Em nota à reportagem, a 

empresa ahrmou que os pedi- 
dos são variados, desde rou- 
pas, bolas, bonecas, até pro- 
dutos eletrônicos. 
“Embora a campanha não 

disponibilize para adoção car 
tas pedindo alimentos, mate- 
rial de construção, remédios, 
entre outros objetos que fo- 
gem dos padrões entregues 
pela empresa, às vezes, che- 
gam esses pedidos” diza nota. 

“Em outrasedições, já Tece- 
bemos pedidos para conhecer 
o Papai Noel, de planta cami- 
vora, cama, cadeira de rodas, 
emprego e alianças pará um 
casal de idosos que queriam 
oficializar a união de vários 
anos sem ter tido o anel de 
casamento” afirma. 

Datas, locais e horários de 
atendimento dos pontos de 
adoção e de entrega, e demais 
informações estão disponíveis 
no site da ação. 
Acampanha nasceu pela ini- 

ciativa de empregados da es- 
tatal que, durante otrabalho, 

recebiam cartinhas escritas 
por crianças destinadas ao Pa- 
pai Noel, mas sem endereço. 
Resolveram adotar as car 

tinhas e enviar os primeiros 
presentes. Com o passar do 
tempo, a ação ganhou propor 
cão eacabou se transforman- 
do em projeto corporativo. 
A iniciativa visa incentivar 

a escrita por meio das carti- 
nhas, e, sempre que possivel, 
atender aos pedidos. 

Cartinhas de Natal dos Correios 
dite 10/12 nas apências e 17 FiZ nosite 
da camparha blognoelcorreios com br 
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perfeito é tema de A 
Vida Sexual das Universitárias” 
Serie da HBO Max busca retratar as relações da forma mais realista possível 

FS 
THE NEW vORK TIMES O titulo de 
“A Vida Sexual das Universitá 
ras, uma nova sénie de hu- 
mor que estreou na quinta 
(18) na HBO Max, tem algu- 
ma cosa ce CTA, Sim, 

a serte fala sobre unteirsita- 
rias, celas têm vidas sexuais, 
Mas quem quer que esteja es- 
perando uma versão roteiri- 
zada de “Girls Gone Wild” ou 
de “Women otthe Ivy League”, 
série do grupo Playboy, terá 
de procurar em outro lugar 
A série trata a intimidade 

entre os universitários como 
amistoso ceticismo que o às- 
sunto merece. Há embaraço, 
confusão, desejo desajeitado 
e ds vezes, em meio a rodadas 
de “beer pong”, momentos de 
descoberta pessoal. 

Criada por Mindy Kaling E 

Justin Noble, a série é estrela- 
da por Alyah Chanelle Scott 
como Wiitney, atleta e filha 
de um senador, Renée Rapp 

como Leighton, princesinha 
mimada de uma familia rica 
de Park Avenue; Amnit Kaur 
como Bela, que quer ser hu- 
morista e vem de uma fami- 
lia conservadora; e Pauline 
Chalamet, como Kimberly, 
uma nerd prototipica que só 
conseguiu vaga na universi- 
dade por conta de uma bol 
sa de estudos. 

Elas dividem um aparta- 
mento no alojamento de uma 
universidade prestigiosa, qua- 
se, quase parte da Ivy League, 
e confundem amor com sexo, 
sexo com diversão e rebelião 
com amadurecimento. 

Para os espectadores das pe- 
ruções baby-boom, X e milé- 
não que talvez presumam que 
os confiantes representes da 
Geração Z sabem exatamente 
oque querem, “The Sex Lives 
of College Girls" sugere o con- 
trário, vigorosamente. 

“Todas as quatro estão ama- 
durecendo, e por isso prech 
sam descobrir como comvi- 
VET CUT tudo que aBOLIETA panha 

esse processo”, disse Scott. 

“Em termos hormonais, se- 

uinis, Lucho, 

Em entrevista, as estrelãa 

da série falaram de sexo e de 
autoconhecimento. Abaixo, 

trechos editados da conversa, 

As jovens mulheres que vocês 
interpretam se sentem com- 
fortáveis consigo mesmas? 
Scott: Tão confortáveis quan- 
tose pode ser aos 18 anos Vo- 
cê acha que sabe mais sobre 
você mesma do que realmen- 
te sabe. Afinal, aprendemos 
coisas por experiência e elas 
aincia não tiveram todas as ex- 
periências de que precisariam 
para aprender todas as lições. 
Rapp: Na verdade, quem é 
que sabe exatamente o que ele 
mesmo é? Minha sensação é 
a de que elas estão aprendem 
do mais e mais, sobre si mes- 
mas e sobre as demais colegas. 
Kaur: Os medos universais de 
uma pessoa de 18 anos são os 
mesmos, na verdade; mas as 
experiências de cada um são 
únicas. No caso de Bela, ela 
achava que seria livre por ter 
enfim saido de casa, mas a re- 
alidade não funciona assim, 
Chalamet: Nenhuma delas se 
conhece de verdade. Naquela 
Idade, você começa à ápren- 
der sobre você mesmo por 
meio dos espelhos que outras 
Pessinis EPL GA SLI redor, 

e pelas reações dos outros à 
maneira pela qual você age, 

Por que nossa cultura é tão 
obcecada com a vida sexual 
das mulheres jovens? 
Chalamet: Em lugar de mu- 
lheres mais velhas, que tive- 
ram anos de prática e apren- 

deram à perceber o que de- 
sejam? Na verdade, era isso 
que eu preferiria saber. Falar 
com mulheres de 50,00, 70€ 
Ro anos que continuam a la- 
DEF SEXO, 
Mas a resposta é bem som 

bria, Existeum fetiche = fe- 

debe de Lolita, mas na verda: 
de não gosto do terma, porque 
odinto é diferente do fblme, O 
que é realmente importante 
SãO Séries COMP Esta, 

Não estamos acompanhan- 
do garotas que fazem sexo lou- 
co e maravilhoso o tempo to- 
do. É desajeitado, esquisito, 
mas em certas situações f- 
ca interessante. À vida sexu- 
al das universitárias é assim. 
Scott: Eu cresci em um am- 

biente na qual as mulheres 
brancas se centravam na ideia 
do que é sexy, o que é boni 
to, é mulheres negras se cen- 
travam na ideia de que tudo 
EJLLL É PEXCIRINE É escandalo- 

so, voluptuoso e sexualizado 
EM EXCESSO, E tudo Isso vem 

do olhar masculino. 
Por isso, não cresci vendo 

mulheres negras tendo mo- 
mentos Sexuais normais, mo- 
mentos desajeitados. Nossa 
série é bacana no sentido de 
que possoser uma garota ne- 
gra que vive momentos sexu- 
ais desajeitados, complicados. 
Kaur: As mulheres negras 
são sexualizadas em txces- 
so; as mulheres indianas têm 
aexperiência oposta. Não so- 
mo sexualizadas de jeito al- 
gum, Por isso, ter agora uma 

personagem que faz sexo é 
tem um monte de ideias so- 
br U SENT É muito dm pra Í ame, 

Ela se envolve em muitas si 
tuações perigosas, mas tam 
bém aprende muito, 

Em que pontosa série lhes pa- 
receu ficlãs experiências das 
mulheres jovens, e em que 

pontos ela pareceu exagerar? 
Chalamet: Não sei se existem 
garvtas que vão a todas aque- 
las festas. Eu persava comigo 
mesma, cinco festas em uma 
semana? O que eu estava fa- 
zendo na universidade? Estu- 
dando, por acaso? Eu não fui 
assim tão festiva na univer 
sidade, Mas acredito que há 
algo de real na maneira pela 
qual elas conversam entre si, 
Scott: Estudeina Universida- 
de de Michigan, e tive uma ex- 
periência bem tipica de uni 
versidade estadual Fui ajogos 

Não estamos 

acompanhando 
garotas que fazem 

sexo louco e 
maravilhoso o tempo 
todo. É desajeitado, 
esquisito, mas em 
certas situações 
fica interessante 

Pauline Chalamet 

atriz 

PARA 
EN Ms dd! 

de futebol americano, fula fes- 

tas, estudei teatro, A situação 
toda me parecia bem familiar 
Kaur: Estudeina Universida- 

de York (no Canadá), À esco- 
la de teatro me atraia demais 
porque os alunos todos eram 
malucos, é euvinha de um lu- 
gar muito conservador, Não 
frequente! muitas festas. Eu 
era à Única menina que fica- 
va em casa. Por isso, estou vi- 
vendo vicariamente por inter- 
médio de Bela Muito do que 
ela faz eu não era autorizada 
a fazer, culturalmente 
Chalamet: Minha experiên- 
cia na universidade não foi 
muito boa. Eu consigo enten- 
der Kimberly porque ela tem 

dificuldades pura se encaixar 
em uma universidade priva- 

da, na qual as pessoas todas 
parecem ter tanto dinheiro, 

Eu trabalhei durante toda a 
universidade em um restau- 
rante de gastronomia local 
A faculdade para mim pare- 

cia um purgatório. Dizem-lhe 
que você é adulto, mas na ver 
dade não é. Você só se torna 
adulto aó terminar a univer 
sidade e ao descobrir o que 
são impostos. 

Vocês se sentiram pressiona- 
das à ter momentos sexy, na 
universidade? 
Chalamet: Eu certamente 
senti esse tipo de pressão, As 
pessoas falavam tanto de su- 
as vidas SANA bi UC quem 

estava dormindo com quem 
Eu tive um relacionamento 
que durou quase todo o tern- 
po dauniversidade. E isso foi 
dtimo, porque a minha sensa- 
ção era de que estava resolvi- 
da, por esse lado. 
Kaur: Estudei teatro, na um- 
versidade. E eu era a única me- 
nina de pele marromentre, sei 
lã, 100 alunos. Os prolessores 
perguntavam se eu podia fa- 
zer cenas de beijo, Porque eles 
viam na mídia que as pessoas 
da minha cultura não são se- 
xuais, Ou seja, foram conver 
dub JUR não ve, Ú É VEE, 

O que vocês acham que mau- 
dou na universidade para as 
mulheres jovens, agora, ante 
uma geração atrás? 
Chalamet: Em universida- 

Es como a retratada naséri des como a retratada na série 
que tendem a ser instituições 
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muito liberais, creio que exis- 
te mais enfase em criar espa- 
cos seguros, Falar sobre certas 
COISAS SE POTNOL MENOS tabu, 

Scott: Existe muito menos 
vergonha associada à sexu- 
alidade, em geral Talvez se- 
ja a midia social, talvez seja 
o acesso a tanta informação. 

A maior parte dos roteiristas 
e diretores da série são mais 
velhos que vocês, pessoas de 
outras gerações. Vocês os aju- 
daram a compreender a cul- 
tura jovem? 
Scott: Só certos termos é col- 
sas. Eu explicava que certas 
LUISAS a vles CESCrOvriIao EM 

jamais diria, Talvez às pessoas 
falassem assim io anos atrás, 

mas apora não falam mais, 

Como foi o diálogo no set so- 
bre cenas de nudez? Vocês tra- 
balharam com um coordena- 
dor de intimidade para dei- 
xar todo mundo confortável? 
Chalamet: Kelley (Flynn). Ela 
é excelente. 
Scott: O que nos diziam era 
que queriam que nos sentis- 
semos bem, e conlortáveis, 
conhantes. Certas pessoas se 
sentem muito conhantes nu- 
as, Pará mim não funciona; 
ainda não aceito meu corpo 
muito bem. 

Rapp: Lembro-me de um dia 
muito especiíheo. Cheguei ao 
e [hi RR Estiva FEL DO MASSA, TIILIA- 

to preocupada, com o botão 
no 10. Conversel com justin 
(showrunner e um dos cria- 
dores da série) e disse a ele 
que não me sentia bem sobre 
aquilo, E Justin disse que “tudo 
bem, podemos cortara cena”. 

Isso foi muito importante, 
porque senti alguma liberda- 
de, e disse que tudo bem, de- 
viamos filmar, masse poderia 
ser de talmaneira, de tal ângu- 
to. Não queria que meus ma- 
milós áparecessem, mas a late- 
ral dos seios tudo bem. Eu es- 
tava me sentindo confortável, 
Kaur: Temos a tendência à 
ver mulheres que julgamos 

perteitas, nas telas, E todas 
pós somos bonitas, mas não 
bonitas como uma modelo, E 
temos peles de cores diferen- 
tes, E fnzemos séxo. 
Rapp: Eacho que pareçemos 
bem bonitas nas cenas. 
Tradução de Pao Mipl ei 

O elenco de 'A Vida Sexual das Universitárias, Amrit Kaur (e5q.), Reneé Rapp, Pauline Chalamet e Alyah Chanelle Scott, em Los Angeles ezette Rago-1Drow2/The New fork Times 


