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Os donos das vozes 
Dubladores de personagens como 

Bob Esponja têm fama e muitos fãs. 
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Para eles, falta 
é quase pênalti 
Europeus investem 
na bola parada. DTWUL AÇÃO 
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Highers recebem de empresas para evitar fraudes 

TADO DE 5. PAULO 
E ES 

EMKN ps 

Ação política em 
larga escala em 2018 
Papéis do Facebook 
falam sobre o Brasil. 

MERTHER Sami 
E 

Para tornar suas redes mais seguras, gigantes contratam profissionais como Gregório Gomes, especialista em descobrir brechas em sistemas.  Bhe Br 

Acesso à universidade aj 

Crise e ensino remoto 
ruim reduzem em 41% 
os inscritos no Enem 

Exame tem só 3,4 milhões de candidatos 

orta de entrada para 
o ensino superior, O 
Exame Nacional do 
Ensino Médio (E- 

nem) será aplicado hoje e no 
dia 28 em meio a denúncias de 
tentativa de controle sobre as 
provase crise entre servidores 

Edição de hoje e 

do Inep, órgão responsável pe- 
lo teste. Desde 2005, O exame 

não tinha número tão baixo de 
inscritos. Os cerca de 3,4 mi- 
lhões de candidatos são quase 
metade do esperado pelo Mi- 
nistério da Educação. O núme- 
ro caiu 415 em relação a 2020. 

Cadermo À, Opinião, Politica, Internacional, Metrópole, Esportes. à lundo, Para fechar, 
+ 

à CADERNOS - 56 páginas : rg EAN, Destacar Economia & Megúcios 

O impacto foi maior entre os 
que já concluiram o ensino mé- 
dio. A precariedade das aulas 
remotas, em meio à pande- 

mia, eo cortena gratuidade da 
taxa para quem faltou no ano 

passado também afastaram es- 
tudantes pobres. 

EXN Eleição BleB) 

Quem são os 
economistas que 
fazem a cabeça 
dos presidenciáveis 
Coma tendênciadea econo- 

miadominaro debateeleito- 

ral, pré-candidatos definem 
seus conselheiros na área. 
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O jornalismo ainda 
mais necessário 

Eliane Cantanhêde 
O PSDB busca sua 
identidade nas prévias 

Mario Vargas Llosa Alb 
Para sair da pobreza, é 
preciso abrir economia 

il E2, Cultura & Eoemportamento 

TECNOLOGIA 
A SERVICO DO 

DESIGN 
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Ambiente — Alhe AZ 

Pesquisadores 
desenvolvem novas 
técnicas para 
capturar carbono 
Diante da emergência climáti- 
ca, pesquisadores buscam cap- 
turar carbono em processos 

de produção debenseenergia. 

Eleição no Chile 

Candidato de extrema-direita 

é favorito à sucessão de Pifiera 

Clima AZ 

La Nifia provoca chuvas & 
dias mais frios em novembro 
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“Investidor exige estabilidade”, 
diz Milgrorm, Nobel de Economia 
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'Autocrítica” vira anedota 
política, e PT tenta impor 
sua narrativa eleitoral 

ois anos após Lula ter dito que o PT não preci- 
sa de autocrítica, o partido chega às portas de 

2022 empenhado em retomar o controle da 
agenda eleitoral do Pais, perdido em 2018 com 

os impactos da Lava Jato, da recessão provocada por 
Dilma, das reformas de Temer e da prisão de Lula. A 

nova narrativa petista, ajudada pelo desgoverno Bol- 
sonaro e pelos arroubos “lavajatistas”, está estrutura- 
da nos termos: a) Lula é vitima inocente; b) a agenda 

social é monopólio petista; c) contra Bolsonaro, qual- 

quer opção que não seja Lula é antidemocrática; c) 
quem critica Lula está alinhado a Bolsonaro; d) não se 
fala mais em corrupção e reformas. Contrapor-se a 

esse discurso é o desafio da terceira via à esquerda. 

o POLOS. Do outro lado da pola- 
rização, Bolsonaro perdeu, ao 
menos por ora, o controle da 

agenda eleitoral com a derrota 
do “voto impresso e audita- 
vel”, que afundou sua narrati- 
va de “eleições sob suspeita”. 
Mas ele sempre terá sua guerra 
cultural e ainda mantém a pri- 
mazia do “antipetismo”. 

o SE LIGA, Com a tentativa de 
pintar Lula como o único ca- 
paz de garantir a democracia, 
o PT quer colocar a terceira 
via no balaio de Bolsonaro. 

e DE.. O PT agarrou firme o le- 
me da narrativa eleitoral em 

2002, quando a “agenda da de- 

sigualdade” e da “mudança” 
pautou a disputa, mesmo após 
o sucesso do Plano Real e dos 
programas sociais de FHC. 

8 NOVO, Na Europa, 20 anos 
depois, Lula recicla o tema: “o 
mundo precisa se curar do vi- 
rus da desigualdade”. 

o A VER. Por falar em falta de 
renovação e de autocritica, 
Aécio Neves tem seu futuro 

em jogo hoje, 21, nas prévias 
do PSDB. Se João Doria sair 

vencedor, c entorno do gover- 
nador dá como certa a aberto- 

ra de processo de expulsão 
do deputado mineiro. 

e NO MURO, Bruno Araújo, pre- 
sidente do PSDB, se equili- 
brou na disputa entre Eduar- 
do Leite e João Doria, pressio- 
nado pelos dois lados. Chega 
ao dia decisivo sem ter declara- 

do publicamente seu apoio. 

e RETA FINAL. Pesquisa de in- 
tenção de votos com advoga- 
dos paulistas indica disputa 
apertada pelo comando da 
OAB-SP. A candidata de opo- 
sição Patrícia Vanzolini e o 

presidente atual, Cato Augus- 
to, aparecem empatados na 
ponta. Em outro bloco, estão 
Dora Cavalcanti, Alfredo 
Scaf e Mário Oliveira. O nú- 
mero de indecisos é alto, 

Coluna do 
Estadão 

SINAIS 
PARTICULARES 

por Kleber Ses 

Bruno Araújo, 
presidente nacional do PSDB 

e RETA FINAL 2. O compareci- 
mento às urnas, dia 25 próxi- 
mo, será crucial para a defini- 
ção do novo presidente. O le- 
vantamento foi feito pelo Tris- 
tituto Opinião Pesquisa e ou- 
viu 800 advogados entre 05 

dias 10 e 19 deste mês, 

eVIDAS NEGRAS. Fundadora do 
Innocence Project Brasil, Do 
ra Cavalcanti participa de de- 
bate sobre a relação entre racis- 
mo e sistema carcerário, hoje, 
21, na Expo Internacional Dia 
da Consciência Negra, no 
Anhembi, em São Paulo. 
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Acompanhe o mercado de 
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O Broadcast+ é a melhor e mais 
completa fonte de informações 

“ sobre Fundos de Investimentos 
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PRONTO, FALEI! 

Rui Falcão 
Deputado federal (PT-SP) 

“Bolsonaro, mais umo vez, tento 

manipular d história. Mondo 

trocor Golpe de Bá por'revolu- 
ção”, nas provas do Enem, 
Esso é o cora do fascismo,” 
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COLUNA DO ESTADÃO 

Gilberto Gil 
Ex-ministro da Cultura 

Contor e compositor, agora 

membro da ABL, publicou foto 

poro marcar o Dia do Consciên- 

cia Negra: "Ouço musica de auto- 
res pretos”, recomendou Gil, 
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O jornalismo ainda 
mais necessário 

Perante um governo hostil à transparência e aos fatos, 
o jornalismo torna-se ainda mais relevante. Sem a 
imprensa, o orçamento secreto ainda estaria funcionando 

urante a campanha de 
2018, Jair Bolsonaro fez 
dacrítica àimprensauma 
bandeira politica. De- 
pois, ao assumir a Presi- 

dência da República, transformou essa 
hostilidade aos meios de comunicação 
independentes em política de governo, 
Bolsonaro chegou a editar medidas pro- 
visórias alterando abruptamente as re- 
gras de publicação de editais e docu- 
mentos societários apenas para, assim 
reconheceu expressamente, prejudi- 
car os órgãos de imprensa, 

Tudo isso fez aquele que se apresen- 

toucomo liberal e defensor das liberda- 
des civis. Só enganou quem quis ser en- 
ganado, pois Jair Bolsonaro nunca foi 
um democrata. Sua dedicação política 
sempre esteve voltada à apologia da di- 
tadura militar e da tortura, o que revela 
quão obtusa é sua visão não apenas so- 
bre liberdades e garantias fundamen- 
tais, mas sobre a própria política e os 
problemas nacionais. 

Longe de ser simbólica, a oposição 
de Jair Bolsonaro contra a imprensa 
tem efeitos muito concretos sobre o 
Pais. Por exemplo, para que a popula- 
ção tivesse acesso a informações sobre 

A relevância da boa 
política pública 

Propostas do Poder Legislativo para conter 

a alta dos preços de combustíveis devem ter 
base em evidências, não em boas intenções 

escalada dos preços dos 
combustiveis tem gerado 
uma profusão de projetos 
de lei no Congresso. Preo- 
cupados com os efeitos 

que o aumento desses itens tem na vi- 
da do consumidor, parlamentares pro- 
curam encontrar soluções para ajudar 
a aliviar a pressão sobre o bolso dos 
cidadãos, castigados por uma combina- 
ção perversa de inflação é desempre- 
go. Mas nem todas as propostas geram 
o resultado esperado e, pelo contrário, 
podem agravar um quadro já ruim. 

É o caso do projeto que cria o auxi- 
lio Gás dos Brasileiros para a popula- 
ção de baixa renda. Já aprovada pela 
Câmara e pelo Senado, a iniciativa, 
que aguarda sanção presidencial, cria 
um subsídio de 50% no valor do boti- 
jão de13 kg. O mais provável é que cada 

familiareceba um cartão que garantirá 
a compra pela metade do preço nor- 
mal a cada dois meses. O custo anual 
do programa foi estimado em R$ s92 
milhões. Entre as fontes de financia- 
mento está a Cide, contribuição que 
passaria a ser cobrada de todos os de- 
mais consumidores que comprarem o 
produto. 

Não se trata de criticar uma medida 
que tema intenção de ajudar no enfren- 
tamento das dificuldades dos brasilei- 
ros em situação de pobreza, mas de 
questionar se essa política realmente 
terão êxito desejado. A queda da renda 
pode resultar em redução na demanda 
- É o que tem ocorrido, haja vista o 
perigoso aumento do uso da lenha. O 
fato de uma parcela da população subs- 
tituir o botijão teria, portanto, o efeito 
de limitar o repasse de custos por par- 
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os números da pandemia, foi preciso 
que empresas de comunicação, por 
meio de um consórcio, coletassem dia- 

riamente os dados relativos à saúde pú- 
blica. O governo federal recusou-se a 
fornecê-los. Perante tal cenário, é de 
perguntar: como seria ter de enfrentar 
a pandemia sem a imprensa? O que se- 
ria se cada cidadão tivesse, como fon- 
tes de informação, apenas o governo e 
os blogs alinhados ao Palácio do Planal- 
to? Jair Bolsonaro tentou esconder até 
mesmo o número de mortes diárias pe- 
la covid no Pais. 

Qutra área em que se destaca a rele- 
vâancia do jornalismo independente são 
as finanças públicas. Foi preciso uma 
investigação do Estado, realizada ao 
longo de meses, para que a população 
tivesse conhecimento sobre o modo co- 
moogoverno de Jair Bolsonaro transfe- 
re verbas públicas para interesses de 
parlamentares aliados. O esquema co- 
nhecido como orçamento secreto reve- 
la a falta de transparência do governo 
federal. Sem o trabalho da imprensa, 
não se saberia que, em meio a uma gra- 
ve crise fiscal e à pandemia, o Executi- 
vo federal vinha destinando, sem trans- 
parência e sem os devidos controles, 

recursos públicos para finalidades esco- 
lhidas por alguns parlamentares. 

Não é de estranhar, portanto, que O 
bolsonarismo seja tão avesso à impren- 
sa. Foi o jornalismo que revelou, por 
exemplo, a liberação recorde de verbas 
para parlamentares às vésperas da vota- 
ção da PEC dos Precatórios na Câmara 
dos Deputados. Reportagem do Esta- 
do mostrou que, nos dias prévios ao 
primeiro turno, o governo Bolsonaro 
distribuiu, por meio de emendas, R$ 1,2 

te das distribuidoras. Mas, se o gover- 
no oferece um subsídio para o gás, há 
um incentivo para o crescimento da 
demanda e, consequentemente, para a 
alta dos preços ao consumidor. 

Ademais, quando o governo distri- 
bui um cartão que somente pode ser 
utilizado na compra de botijões, nada 
garante que os beneficiários não pos- 
sam revendê-lo por um preço menor. 
Um dos maiores elogios de especialis- 
tasem políticas públicas ao Bolsa Fami- 
lia é o fato de que ele empodera o cida- 
dão e o responsabiliza por suas pró- 
prias escolhas. Definir o melhor uso do 
dinheiro deve ser uma decisão de cada 
família, e não do governo. 

Outra proposta, ainda em tramita- 
ção na Comissão de Assuntos Econó- 
micos do Senado, é a que cria um im- 
posto de exportação sobre o petróleo 
bruto. Os recursos arrecadados com a 
cobrança seriam usados para financiar 
um programa de estabilização para 
conter oscilações nos preços de gasoli- 
na, diesel e gás de cozinha. Em outras 
palavras, seria um fundo, com sistema 
de bandas atreladas à cotação interna- 
cional do barril: quanto maior o valor 
em dólar, maior a alíquota. A intenção 
é substituir a politica de preços da Pe- 
trobras, que segue a variação do custo 
do petróleo no exterior. 

É sabido que o controle de preços 
gerou prejuizos bilionários para a Pe- 
trobras durante o governo da ex-presi- 

SERGIO MALGUEIRO MIDRETRA 

bilhão a deputados. 
Desde o início do governo, Jair Bol- 

sonaro faz uma live semanal, simulan- 

do uma prestação de contas à popula- 
ção sobre o Executivo federal. Alguma 
vez o presidente expós que era assim, à 
base de emendas de relator, que seu 
governo vinha negociando apoio parla- 
mentar* 

Era tão absurdo o esquema derepas- 
se de verbas que o Supremo Tribunal 
Federal (STF), depois de ser acionado, 
suspendeu a execução das emendas de 
relator deste ano e determinou medi- 
das para prover um patamar minimo 
de transparência. Ou seja, não fosse o 
trabalho da imprensa, estaria ainda em 
funcionamento um sistema oculto de 
destinação de verbas, no qual o presi- 
dente da República — eleito com a ban- 
deira de uma nova política — vinha ob- 
tendoapoio político por meio de repas- 
se personalissimo de dinheiro público 
a alguns parlamentares. 

Hã diversas instâncias de controle, 
próprias de um Estado Democrático de 
Direito. Entre outros, há Ministério Pú- 
blico, Tribunal de Contas da União (T- 
CU) e Controladoria-Geral da União 
(CGU). No entanto, mesmo com todos 

eles funcionando, sem o trabalho da im- 
prensa, o governo Bolsonaro continua- 
ria destinando verbas de maneira não 
transparente para interesses de alguns 
parlamentares. 

Ainda que lamentável, não é de estra- 
nhar que Jair Bolsonaro critique tanto 
aimprensa. Estranho seria se a impren- 
sa, acanhando-se perante um governo 
hostil à transparência e aos fatos, não 
fizesse o seu trabalho. A população tem 
o direito de saber.e 

dente Dilma Rousseff — bem maiores, 

por sinal, que-os associados a desvios 
investigados pela Lava Jato. Essa mes- 
ma política é uma das responsáveis pe- 
la posição dominante da companhia 
nomercado até hoje. Embora tenha as- 
sumido o compromisso de vender me- 
tade de suas refinarias até o fim deste 
ano, a petroleira só conseguiu concreti- 
zar duas operações. Outros negócios 
foram suspensos em razão do receio 
do setor de uma nova intervenção nos 
preços dos combustiveis - um temor 
não infundado e alimentado por falas 
do presidente Jair Bolsonaro. 

Por fim, o Congresso não pode criar 
um imposto e direcionar esses recur- 
sos para um fundo específico, e não ao 
caixa único do Tesouro Nacional: é in- 
constitucional. A cobrança tem poten- 
cial de tornar inviáveis blocos com me- 
nor produtividade e reduzir aarrecada- 
ção da União, Estados e municípios. 
Tabelar preços pode ainda causar desa- 
bastecimento. Nenhuma empresa 
aceitará importar derivados para co- 
mercializá-los no mercado interno à 
valores inferiores aos de aquisição, [s- 
so só fortalece o domínio da Petrobras 
no mercado. 

Estabelecer politicas públicas con- 
sistentes é uma das funções mais im- 
portantes do Legislativo. Para isso, 08 
parlamentares devem se basear em evi- 
dências, não em boas intenções ou 

achismo 
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O STF ea transparência 
do Orçamento 

Celso Lafer 

transparência do 
processo orçamen- 
tário, que diz res- 
peito à aplicação 
de recursos finan- 

ceiros do Estado, está na or- 
dem do dia do debate político. 
Sua prática vem sendo questio- 
nada em razão dos procedi- 
mentos das emendas do rela- 
tor-geral do Orçamento no 
Congresso e das implicações, 
nãorepublicanas, do seu sigilo- 
so uso político para a obten- 
ção, em conjugação como Exe- 
cutivo, de apoio parlamentar. 

O Supremo Tribunal Fede- 
ral (STF) concluiu um julga- 
mento sobre a matéria, a par- 
tirdo substancioso e qualifica- 
do voto da relatora, ministra 

Rosa Weber. À questão é de 
grande alcance. Transcende 
os aspectos técnicos. Merece, 
no seu rescaldo e possíveis 
desdobramentos, discussão e 
exame. 

A decisão do STF analisa o 
princípio da publicidade que 
constitucionalmente rege a ad- 
ministração pública no País e 
os atos do governo em todas 
as suas instâncias. O princípio 
é um dos pressupostos da de- 
mocracia, que se baseia no 
exercicio em público do poder 
comum, na límpida formula- 

ção de Norberto Bobbio. Com 
efeito, o público, por ser 6 co- 
mum a todos numa República, 
deve ser do conhecimento de 
todos. Transparência e visibili- 
dade do poder dão à cidadania 
a condição de controle da 
ação dos governantes e dos 
seus atos. O que se mascara e 
se esconde põe em questão o 
chão da vida política demo- 
crática, Enseja o poder invisi- 
vel de um bobbiano “cripto” e 
“sotto” governo. 

A publicidade tem a alarga- 
da dimensão adicional de ser 
um critério de justiça e ética, 
reveladora do ilícito. Todas as 
ações relativas ao direito de 
outros homens que não forem 
compatíveis com a publicida- 
de são injustas, afirma Kantao 
formular o conceito transcen- 

dental de direito público no 
Projeto da Paz Perpétua. 

Uma ação conduzida em se- 
gredo não é apenas injusta em 
relação a terceiros que são por 
elaafetados. Explicita o poten- 
cial de uma transgressão. 
Qual agente público pode afir- 
mar com desfaçatez, em públi- 
co, sem escandalizar, que usa- 

rá dinheiro do contribuinte pa- 
ra atender a seus interesses 

privados? É o caso, por exem- 
plo, das “rachadinhas”. 

Expor à luz do sol 

os maus costumes 
inerentes às emendas 
do relator foi do que 
tratou o Supremo 

na sua decisão 

O empenho no ocultamen- 
tode ação usualmente tem co- 
mo objetivo esconder o ilicito 
de uma transgressão ética. E 
por essa razão de alcance geral 
que Rosa Weber, no seu voto, 

relembrou a afirmação do juiz 
Louis Brandeis, da Corte Su- 
prema dos EUA: “A luz solar é 
o melhor dos desinfetantes”, 

Numa democracia, voltada 

paraa res publica, as boas leis e 
os seus princípios, como o da 
publicidade da administração 
pública, positivada no artigo 
37 da Constituição, devem ser 

conjugados com os bons cos- 
tumes. Expor à luz do sol os 
maus costumes inerentes às 

emendas do relator-geral do 
Orçamento foi do que tratou o 
STF nasua decisão, ao exercer 

a sua função precipua da guar- 
da da Constituição. 

Apontou que as emendas 
do relator não seguem os pro- 
cedimentos previstos para ou- 
tras emendas parlamentares. 
Ampliaram-se, em compara- 
ção ao exercicio financeiro an- 
terior, na quantidade (aumen- 
to de 522%) e nos valores con- 
signados (374%). Não guar- 
dam relação com os propósi- 
tos originários do papel das 
emendas do relator, voltadas 
apenas para erros e omissões 
de ordem técnica e legal e à 
organização sistemática das 
despesas conforme suas finali- 
dades, 

Dai a decisão, expressa no 
voto de Rosa Weber: “Consta- 
tação objetiva da ocorrência 
de transgressão em postula- 
dos republicanos da transpa- 
rência da publicidade e impes- 
soalidade no âmbito da gestão 
estatal dos recursos públicos. 
Práticas institucionais condes- 
cendentes com a ocultação 
dos autores e beneficiários 
das despesas decorrentes de 
emendas do relator do orça- 
mento federal. Modelo que 
institui inadmissível exceção 
ao regime da transparência no 
ambito dos instrumentos orça- 
mentários”. 

O STF assentou a existên- 
cia de descumprimento de pre- 
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ceito constitucional funda- 
mental. Consignou, assim, 
um efetivo limite ao poder do 
que o Congresso pode chance- 
lar em matéria de emendas do 
relator. 

Não cabealegar que o trâmi- 
te destas emendas obedecem 
ao regimento interno do Con- 
gresso, O STF não assumiu 
função que cabe ao Congres- 
so, Definiu que as normas do 
seu regimento interno devem 
estar conformes aos preceitos 
constitucionais da publicida- 
de e da transparência. Às nor- 
mas do regimento que permi- 
tem as emendas do relator 
não estão em conformidade 
com estes requisitos. Por isso 
não são válidas. Ensejam os 
maus costumes que corroem a 
boalei dos princípios constitu- 
cionais da administração pú- 
blica e dos atos do poder e do 
governo em todas as instân- 
cias, inclusive o Poder Legisla- 
tivo. 

Padre Antônio Vieira trata 
dos pecados de omissão e os 
de consequência, Os primei- 
ros são os que mais frequente- 
mente se cometem. Os segun- 

dos são os que, depois de aca- 
bados, ainda duram, por isso 
são pecados de consequência. 
O STF,nalinha do preciso vo- 
to de Rosa Weber, não incidiu 

na facilidade de um pecado de 
omissão jurídica. Suspendeu 
todas as consequências do pe- 
cado jurídico de descumpri- 
mento de um princípio funda- 
mental da Constituição - o da 
publicidade e transparência 
da ação governamental numa 
democracia, 6 

PROFESSOR EMÉRITO DA FACULDADE DE 
DIREITO DA USP, FOI MINISTRO DE RELAÇÕES 

EXTERIORES [1992 E 2001-403) 

A cartilha de Bolsonaro 
Não satisfeito com colocar nos- 
sa vida em risco, desprezando a 
vacinação contra a covid-19, Jair 
Bolsonaro agora está afetando a 
tranquilidade de 3,1 milhões de 
jovens que vão fazero Exame Na- 
cional do Ensino Médio (Enem) 
neste domingo. Por intermédio 
de seus cúmplices, tentou imis- 
cuir-se no Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacio- 
nais (Inep) para alterar as ques- 
tôes da prova. Sabotaro Brasiléa 
primeira regra de sua retrógrada 
cartilha. O cinismo, a mentira, a 

irresponsabilidade, a omissão, a 
negação inconsequente, a gros- 
seria e o autoritarismo são as ou- 
tras. Pelas pesquisas, a insatisfa- 
ção com seu governo é compro- 
vadamente majoritária entre os 
eleitores. Entretanto, a possibili- 
dade de seu afastamento da fun- 
cdo presidencial é bloqueada por 
umfamigerado Centrãono Con- 
gresso, cujos integrantes estão 
protegidos pela ausência de me- 

O Estado reserva-se o direito de selecionar é resumir as cartas. 
Correspondência sem adentricação nome. Rã, endereço e telefone) sera desconsiderada e E-mail; forum iDestadaocom 

canismosquenos permitamafas- 
tá-losda função legislativa por es- 
sa gritante omissão. À continuar 
estabaderna, nossa vida, o espiri- 
to pátrio e a formação de cons- 
ciênciacidada por meioda cduca- 
ção dos jovens estão em risco. 

Honyldo Roberto Pereira Pinto 

honvidogigmail com 

Ribeirão Preto 

Futuro comprometido 
Independentemente de conota- 
ções partidárias, ideológicas, fu- 
tebolisticas ou outras, seo Enem 

tiver “a cara” do atual govemo, 
como prometeu o presidente, O 

Brasil dificilmente formará cien- 
tistasno futuro. Atéagora, Bolso- 
naro não conseguiu encontrar 

ninguém minimamente capaci- 
tado para ser ministro da Educa- 
ção, cargo que exige competente 
formação acadêmica, personali- 
dade, visão, capacidade de plane- 
jamento e liderança, priorizan- 
do, principalmente, o interesse 
do Pais, enão do govemo da vez. 

Gilberto Pacini 

benetazzostibol contr 

São Paulo 

Proposta 
Bolsonaro seria menos nocivo se 
não contasse com a sabujice de 
pessoas dispostas a executar 
suas obscuras ideias, como o mi- 

nistroda Educação, o pastor Mil- 
ton Ribeiro, ditomackenzista-o 

que faria a professora Esther de 
Figueiredo Ferraz rolarnotúmu- 
lo. Assim, proponho ignorara es- 
tupidez do presidente se este as- 
sumir o compromisso de respei- 
tarasinstituições e deixar os bra- 
sileiros serem como são, ao in- 
vês de tentar obrigá-los a serem 
um Bolsonaro, 
Alberto M. Dowell de Figueiredo 

amuifigueiredo terra.com.br 

São Carlos 

Bagunça 
Aimstabilidade emocional ea per- 
sonalidade controversa e dificil 
de Bolsonaro têm pleno reflexo 
em seu govemo, em quasetodos 
os setores. O Ministério da Saú- 
de foi dirigido por seus aficiona- 
dos, resultando no glossário de 

apurações da CPI da Covid. O do 
Meio Ambiente conseguiu levar 
oBrasilao descrédito internacio- 

nal, assim como o Ministério das 

Relações Exteriores, embora ten- 
tenaatualidade reparos deapre- 
sentação, foi também flanco de 
reprovação no planeta, O Minis- 
tério da Educação não cuida do 
que deve, mas dos interesses do 
chefe. A crise no Eneme no Inep 
ilustra do que é capaz este gover- 
no:interferirnas provase bagun- 
caraordem reinante. Não há co- 
mondoaceitaras verdades conti- 
dasnoeditorial Bagunça do Enem 
Ea cara do governo! 19/n,Ã3),es- 
pecialmente a mais penetrante: 
o governo Bolsonaro não está 
pensando nos alunos e estudan- 
tes, mas na demonstração de stuz 
cara, embora diga ser a cara do 
governo ou seja, um governoba- 
gunçado, tumultuado e que não 
temumnorte deações dereal in- 
teresse para os brasileiros e para 
a Pátria sofrida, 

José C. de Carvalho Carneiro 

carmeirojecidimol com.br 

Rio Claro 

Protesto 
A Educação nunca esteve em tão 
maus tratos quanto agora, Esta 

confusão no Enem é o retrato de 
um governo omisso, irresponsá- 
vel e eleitoreiro, Os estudantes 
deveriam ficartodosem casaho- 

te, em protesto, 
Elisabeth Migliavacca 

Barueri 

Amazônia 

A natureza vai reagir 
Muito além da vergonha do Bra- 
sil na Conferência do Clima da 
ONU (COP-26), na qualo minis- 
troJoaquim Leite queria pleitear 
o recebimento por serviços am- 
bientais prestados, o pior veiona 
semana que passou: a notícia de 
que a Amazônia atingiu o maior 
indice de desmatamento dos últi- 
mos 15 anos: 13.235 kr”. À infor- 
mação, conhecida do governo an- 
tes da COP-26, foi escondida pa- 
ra não aumentarem as críticas 
durante o evento. Este é o Brasil 
que insiste na degradação da na- 
tureza e da vida, mas a natureza 
vai reagir, mostrando a sua força. 

José Pedro Naisser 

jpnaisserimihotmail.com 

Curitiba 
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ESPAÇO ABERTO 

O “desvio bolc 

Luiz Sérgio Henriques 

ão é bem o caso de 
nos sentirmos ir- 
remediavelmente 
condenados ou 
nos imaginarmos 

como em território ocupado, 
vivendo passivamente o pro- 
gramade destruição nada cria- 
tiva que nos foi imposto a par- 
tir das últimas eleições presi- 
denciais. Sabemos, desde a “re- 

sistível ascensão” de Donald 
Trump em 2016, que nenhuma 
democracia moderna, nem 

mesmo amais antiga delas, es- 
tãa salvo da investida de dema- 
gogos que pareceriam inveros- 
simeis há apenas uma geração 
ou até menos. 

Não se trata de autocompla- 
cência, mas sim da percepção 
de estar em meio à um fenôme- 
no que nos ultrapassa. Párias, 
certamente, mas entre pares, 

bastando mencionar o nutrido 
grupo de autoritários que, um 
pouco por toda parte, vence- 
ram eleições e, a seguir, passa- 
ram aminar instituições do Es- 
tado e a simplificar em provei- 
to próprio a riqueza e a plurali- 
dade da sociedade civil. 

Sem querer desviar minima- 
mente o foco do drama princi- 
pal, é preciso lembrar ações e 
consignas que balizaram hã 
pouco mais de duas décadas o 
chamado “socialismo do sécu- 
lo 21º. Lideranças populares 
ou militares de patentes inter- 
mediárias lançaram-se à politi- 

TEMA DO DIA 

Eleiçõ 

caem diferentes contextos na- 
cionais, marcados, todos eles, 

por um liberalismo restrito ou 
oligárquico. À promessa era a 
de varrer “tudo o que está al” é 
inaugurar o imaginado poder 
popular direto. 

De fato, num pais após o ou- 
tro, em sequência inquietante, 
à primeira vitória presidencial 
seguiram-se assembleias cons- 
tituintes que consagraram tan- 
to o novo capo providencial 
quanto seu partido, o qual, se 
não era único, passaria a con- 
trolar paulatinamente as ala- 
vancas de comando político e 
econômico. Por certo, uma 
contrafação do espirito bolche- 
vique original supostamente 
aggiornato para o novo século, 

Com as adaptações que ca- 
da caso requer e que a algara- 
via nas redes sociais exige, a 
estratégia revolucionarista vi- 
riaa mudar de lado, a ponto de 
agora se poder apontar a exis- 
tência de bizarros “bolchevi- 
ques de direita”, seguindo 
uma pista dada por Anne Ap- 
plebaum. Os novos atores re- 
volucionários, algozes do que 
chamam de establishment, têm 

sido capazes, entre outros “fei- 
tos”, de contestar ferozmente 

aseleições americanas e o “re- 
gime de Biden” ou levar a efei- 
to contundentes ofensivas 
subversivas, como a que, no 

Brasil, culminou no 7 de se- 
tembro passado. Sem falar 

PODEMOS TALTTER 

Lula diz que esquerda deve pensar no que 
“deixou de fazer para evitar Bolsonaro 

Em evento do partido progressista espa- 
nhol Podemos,o ex-presidente disse que vai de- 

4.52] 

Os socialistas de hoje, 
particularmente no 
Brasil, deveriam rever 

as relações com o 
extraordinariamente 
complexo mundo do 
liberalismo político 

nos casos exemplares - do 
ponto de vista de tais subversi- 
vos — de Polônia ou Hungria, 
realidades em que se instala- 
ram com aparente solidez e 
em que ditam regras práticas 
de dominação e imposturas 
conceituais, como a da “demo- 
cracia iliberal”. 

Hã fraturas curiosas na va- 
riedade destes “leninistas” de 

novo tipo. Uma delas, a tensão 

entrea evidente vocação mino- 
ritária, que só um golpe da for- 
tuna, em atmosfera plebiscita- 
ra, pode transformar em vitó- 
ria eleitoral, e a certeza dog- 

Comentários de leitores no 
portal e nas redes sociais 

e “Tipo lançar candidatura que nunca sai- 
riado papele deúltima hora pôr um poste?” 
DANIEL HANSON 

e“Tipocriar senso de classeno povoe condi- 
ções de uma revolução? Se for, concordo,” 
DIEGO FERNANDES 

e “Acho que a 'esquerda' deve pensar no 
que fez para entregar o País a Bolsonaro. 
Fez muita lambança!” 
GILBERTO NATALINI 

e“O Brasil precisa mais de Lula do que Lula 
do Brasil.” 

JAIME REIS 

|| MAS REDES SOCIAIS 
Veja outros destaques e participe das discussões no 

mática de encarnar o espirito 
do tempo, que os faz singular- 
mente audaciosos. Outra, 

aquela entre a crueza material 
dos objetivos perseguidos, 
condensados na restauração 
dos instintos animais do capi- 
talismo, e a manipulação obs- 
cena de sentimentos religio- 
sos, colocando-os a serviço de 
forças avessas não só ao socia- 
lismo, seja qual for o sentido 
que se dê ao termo, como tam- 
bém ao liberalismo clássico e, 

em geral, aos processos carac- 
terísticos da modernidade. 
Um anticomunismo caricato 

completa o baú de ossos: cari- 
cato, pois sem razão de ser 
nem objeto definido, a menos 

que se considere Cuba como 
potência ameaçadora ou a Chi- 
na como lider de uma revolu- 
ção mundial em andamento. 

Significativa a contraposi- 
ção frontal que volta a se dar 
entre, por um lado, a extrema 
direita e, por outro, duas cor- 
rentes essenciais da moderni- 
dade ocidental, a saber, o libe- 
ralismo e o socialismo, na di- 

versidade das suas manifesta- 
ções. Em condições diferen- 
tes, hã quase cem anos estas 
duas últimas tendências, com 

inclusão dos comunistas no 
grupo socialista, traçaram um 
complicado percurso até se 
juntarem na grande frente anti- 
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evique” da extrema direita 

dos comunistas na luta antifas- 
cista constituiu um fator rele- 

vantissimo na recriação do 
mundo no pós-guerra, ainda 
que não os pudesse redimir da 
incapacidade de renovarem a 
própria cultura política e de se 
afastarem das realidades nada 
atraentes - muito pelo contra- 
rio! - do que viria a se chamar 
socialismo real. 

Os socialistas de hoje, parti- 
cularmente no Brasil, ao exa- 
minar este passado e ao avaliar 
as possibilidades do presente, 
deveriam rever as relações 
com o mundo extraordinaria- 
mente complexo do liberalis- 
mo político. A bem da verda- 
de, os social-democratas, na 
generalidade dos países oci- 
dentais, há muito fizeram a 
transição para o universo de- 
mocrático, afastando-se de 
tentações autoritárias e tor- 

nando-se um sólido pilar dos 
regimes constitucionais. 

Seria tolice ignorar as pul- 
sões autoritárias da esquerda 
terceiro-mundista, as mesmas 
que, como dissemos, envene- 
naram o termo “socialismo” 
no início do século. Mais toli- 

ce, ainda, deixar-se dominar 
porelas, renunciando ao papel 
essencial de defesa da Repúbli- 
ca edo próprio País, talvez na 
sua hora mais dificil. e 

fascista para combater aextre-  TRADUTORE ENSAÍSTA, É UM DOS 
k DEGANIZADORES DAS DERAS DE 

ma direita de então. À bravura — GRAMSCINO BRASIL 
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cidir entre fevereiro e março se será candidato 
à Presidência em 2022.“Não posso fazer menos 
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wait POLÍTICA 
Veja quem quer 

CONCOorrer 

à Presidência 
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O ESTADO DE S, PAULO 

Eleições 2022 

Resultado de prévias do PSDB deve 
influir no tamanho do centro político 

Escolha do pré-candidato tucano à Presidência terá reflexo na articulação para a 

formação da terceira via; Doria e Leite são favoritos em disputa que expôs racha na sigla 

DISPUTA INTERNA 

Prévias vão definir o candidato do PSDB à Presidência da República em 2022 

Candidatos 

Arthur 

Virgílio 
EX-PREFEITO DF 
MAMAS AM 

Eduardo 

Leite 
IBOVERNADOR 
DOES) 

“mm, João 
Doria 
Ho LPMERPA OR 

DE SP! 

PEDRO VENCESLAU 

O PSDB escolhe hoje seu pré- 
candidato à Presidência da Re- 
pública em uma definição que 
terá reflexos nasarticulações pa- 
raa consolidação de uma tercei- 
ra via na disputa de 2022. O re- 
sultado das prévias do partido, 
nas quais disputam efetivamen- 
te os governadores João Doria 
(SPje Eduardo Leite (RS), deve- 
rá influenciar no processo de 
concentração ou expansão de 
qutras pré-candidaturas coloca- 
das no chamado centro político. 

Eleitorado 
Pouco mais de 44 mil 

filiados, de um total de 
1,3 milhão, estão 

aptos a votar hoje 

Apos dois meses de campa- 
nha oficial, os concorrentes tu- 
canos — incluindo Arthur Virgi- 
lio (AM), ex-senador e ex-pre- 
feito de Manaus — ainda são vis- 
tos com ceticismo pelos parti- 
dos e lideranças que buscam al- 
ternativas eleitorais à polariza- 
ção entre o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT), lider 
das pesquisas de intenção devo- 
to, eo atual presidente Jair Bol- 
sonaro. Tanto Doria quanto Lei- 
te afirmam que estão abertos a 
uma aliança que não tenha ne- 

Quem vota? 

A executiva nacional do partido dividiu o 
colégio eleitoral em 4 grupos, cujos votos 
terão pesos diferentes na somatória final 

PREFEITOS E 
VICE-PREFEITOS 

ETR - FILIADOS SEM 
MANDATO 

VEREADORES, 
DEPUTADOS ESTADUAIS 

E DISTRITAIS 

ERA GOVERNADORES, VICE-GOVERNADORES, 
SENADORES, DEPUTADOS FEDERAIS, 

Como os votos serão calculados? 

CANDIDATO 

CANDIDATO 

EX-PRESIDENTES E INTEGRANTES DA 
EXECUTIVA MACIDNAL 

cessariamente o candidato tuca- 
no como cabeça de chapa, mas 
o primeiro passo concréto nes- 
se sentido vai ocorrer nos dias 
seguintes à divulgação do resul- 
tado. O vencedor das prévias de- 
ve fazer gestos no sentido de 
união das forças de centro. 

Seo governador paulista for o 
vitorioso, a expectativa é que 
ele e o ex-ministro Sérgio Moro 

estreitem a relação após as pré- 
viasdo PSDB sejam vistos jun- 
tosem iniciativas de unidade da 
terceira via, que hoje soma mais 
de dez nomes. 
O primeiro movimento para 

afunilar esse campo seria unir 
osdois “players” apontados co- 
mo mais fortes, que seriam Mo- 
roeo escolhido tucano. Alguns 
integrantes do PSDE sonham 
com um palanque presidencial 
com Doria e o ex-juiz, mas am- 

bos não pretendem falar disso 
tão cedo. Ontem, Doria defen- 
deu conversas com outros pré- 
candidatos da terceira via e ci- 
tou, além de Moro, os nomes 

do ex-ministro Luiz Henrique 
Mandetta, do presidente do Se- 
nado, Rodrigo Pacheco (PSD), 
e da senador Simone Tebet 
(MDB). “Terceira via, se não 
for fragmentada, será a melhor 
via”, disse, 

lronizando Doria, que falou 
em procurar os presidencia- 
veis, Leite buscou se apresentar 
como melhor opção para cons- 
truir uma aliança, “Não preciso 

Aliado de Doria crítica 
apoios a Leite: 'Raposas 
dentro do galinheiro' 

O coordenador da campanha 
do governador João Doria 
nas prévias do PSDB, Wilson 
Pedroso, criticou dois tuca- 

nos que declararam apoio a 
Eduardo Leite, governador 
do Rio Grande do Sul, na dis- 

puta pela indicação do candi- 
dato do partido à Presidên- 

cia. “As raposas estavam den- 
tro do galinheiro”, disse Pe- 
droso. A manifestação ocor- 
reu depois que o presidente e 

o coordenador da Comissão 
de Prévias do PSDE, o ex-de- 

putado federal Marcus Pesta- 
na (MG) co senador José Ani- 

buscar; sempre tive diálogo 
com essas candidaturas e deixei 

claro que não se trata de projeto 
pessoal”, afirmou, voltando a si- 

nalizar que pode abrir mão da 
cabeça de chapa. 

UNIDADE. Outro desafio impos- 
to está na unidade do próprio 
PSDB. Publicamente, os gover- 
nadores de São Paulo e do Rio 
Grande do Sul já se comprome- 
teram a apoiar o vencedor em 
caso de derrota. O acirramento 

das primárias internas atingiu 
um nivel mais elevado do que o 

Os votos de cada um serão divididos pelo 
número total de eleitores dos grupos e o 
resultado será multiplicado por um fator 

VOTO DE CADA | NÚMERO TOTAL x 0,25 = 
DE ELEITORES 
DOS GRUPOS 

vOTODE CADA | NUMERO TOTAL x 0,125 = 
DE ELEITORES 

DOS GRUPOS 

bal (PSDB-SP), anunciaram 

apoio a Leite. Anibal, inclusi- 
ve, deixou a coordenação das 
prévias. Pedroso disse que a 
declaração de apoio era como 
se “o presidente do TSE, um 
dia antes da eleição, declaras- 
se voto a um dos candidatos”, 

Em resposta a ele, o sena- 
dor José Anibal defendeu 

sua decisão e acusou o corre- 
ligionário de atacá-lo de for- 
ma “injuriosa”. “Ontem, en- 
treguei ao presidente do par- 

tido a função que desempe- 
nhei como coordenador das 

prévias. Em seguida manifes- 
tei meu apoio a Eduardo Lei- 
te, Qual o problema? As ver- 
dadeiras raposas felpudas 

parecem inconformadas”, 
disse. 6 MARCIO RODRIGUES 

imaginado (mais informações 
nesta página). Segundo avalia- 
ção de parte do tucanato, o pre- 
sidenciável escolhido terá uma 
missão delicada pela frente: pro- 
móver uma conciliação com ala 

bolsonarista da bancada fede- 
ral, cerca de 15 dos 34 deputa- 

dos, ou o expurgo desse grupo. 
Processo inédito, as prévias 

devem movimentar mais de 44 
mil filiados. Apesar de o núme- 
rorepresentar só 3% do total de 
tucanos no Pais, a decisão de 

reuni-los nas prévias pode aju- 
dar a sigla a recuperar parte de 

Quem ganha? 

O candidato que obtiver 
amaioria absoluta de 
votos somados em todos 
Os grupos será 
considerado vencedor. 

Se essa maioria não for 
alcançada em primeiro 
turno poderá haver 
segundo turno de 
votação 

FOMTE: PSDE | IAPOBRSFICO ESTAVA 

seu protagonismo. Esse movi- 
mento vai depender da capaci- 
dade do vencedor em construir 
novas pontes em Estados onde 

o eleitorado já foi majoritaria- 
mente tucano — como Acre, 

Rondônia, Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul =, mas aderiu a 

Jair Bolsonaro em 2018, “Essa 
parte da bancada vai permane- 
cer ou aderir ao bolsonarismo? 
A dinâmica das prévias tem po- 
tencial de unificação, mas isso 
vai depender da habilidade do 
vencedor de estabelecer a uni- 

dade”, avaliou o cientista políti- 

co José Álvaro Moisés, da USP. 

FRATURAS. “A impressão era 
que as prévias fortaleceriam o 
PSDE, mas foram muitos os des- 

gastes. O saldo foi mais negativo 
do que positivo”, disse o deputa- 
do federal Junior Bozella (SP, 
dirigente do União Brasil, parti- 
do que nasce da fusão de DEM e 
PSL. A nova legenda terá uma 
das maiores farias dos fundos pú- 
blicos de financiamento de cam- 

panha e de propaganda na TV, 
potencial na mira dos partidos 
do centro expandido, como o 
PSDB e o Podemos, de Moro. 

“A chegada de Moro baixou o 
impeto do PSDE”, afirmou Bo- 
zela, Presidente do PSDB, Bru- 
no Araújo discorda. Diz acredi- 
tarqueas prévias darão “muscu- 
latura” ao escolhido neste do- 

Mingo. (COLABORARAM ADRIANA FERRAZ 
E EDUARDO BAYER 



DOMINGO, 21 DE NOVEMBRO DE 2021 

O ESTADO DE 5. PAULO POLÍTICA m 

lhando o copo meio va- 
| Zio,0 PSDB tem emtor- 
no de 600 mil filiados 
ativos no TSE, mas só 

44.700 se inscreveram para as 
prévias deste domingo, me- 
nos de 10% e 300 a menos que 
os 45.000 que reforçariam o 
número 45 do partido. Parece 
muito pouco, 

Mirando o copo meto cheio, 
44.700 filiados votando numa 
prévia partidária não éirrelevan- 
teno Brasil, Trata-se deuma mo- 
bilização e tanto, que injeta âni- 
mo e chama a atenção da mídia 
parao PSDB, que saiu chamusca- 
do, ou um tanto depenado, das 
eleições de 2018. Não fossem as 
prévias, quem estaria falando 

42 Em busca de identidade 

em nomes tucanos? 

A campanha do governador 
João Doria (SP) avisou que “o 
candidato favorito” chegaria on- 
tema Brasilia. A consultoria Eu- 

rasia, porém, aponta vantagem 
do govemador do Rio Grande 
do Sul, Eduardo Leite. Na verda- 

de, o resultado é incerto e as 

apostas são arriscadas. A única 
coisa certa é que tanto Doria 
quanto Leite representam reno- 

vação. Para o bem ou para o mal. 
Leite se apresenta como “o 

novo, o inusitado” e tem apoio 
dos mandatários, como os três 

governadores, 32 deputados fe- 
derais e sete senadores. Doria 
reage dizendo que, com o des- 
manche do Pais, o eleitor “não 

quer fazer teste, quer seguran- 
ça”. E, como foi mais eficaz nas 

inscrições, tende a ter mais vo- 
tos entre os inscritos, 

Além deum complexo mode- 

Tancredo paira 
sobre as prévias do 
PSDB: “Voto secreto 
dá uma vontade 
danada de trair” 

lo de votos ponderados, ha dois 
motivos para o suspense. Um: 
quantos eleitores vão desistir na 
hora H, diante de um processo 
eleitoral complicado, cheio de 
senhas, isso e aquilo, 

E, como dizia Tancredo Ne- 

ves, “o voto secreto dá uma 
vontade danada de trair”. O 

eleitor se compromete com 
um ou outro de acordo com 

suas conveniências estaduais 
imediatas, mas quando vai 
apertar o botão a história é ou- 
tra, o voto tambem. 

Quanto à versão de que Do- 
ria é Leite bateram abaixo da li- 

nha da cintura, inviabilizaram à 

união entre eles eo terceiro can- 

didato, Arthur Virgílio (AM), eo 
partido saiu esfacelado... é blá- 
bláblã. Disputa política é dispu- 
ta política, cada um joga o seu 
jogo e tem canelada. Mas nada 
foi mortal, irreversível atéos de- 

bates foram momos. 

SER. Carlos Pereira Iguimpenalmente( a TER, Eliane Contanháde QUI Williarn Waack a SEX. Eliane Canrtanhéde a SÃ£R. João Dabriel de Lima a DOM, Eliane Cantanhéde e AR. Guzzo 
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O PSDB ficou em quarto lu- 
gar em 2018, com menos de 5% 
dos votos, e foi um dos fatores 

que elegeram Jair Bolsonaro. Ir- 
ritado, sentindo-se traido, oelei- 
torado tucano preferiu dar um 
tiro no escuro. Que tiro! 

Apesar disso, O partido tem 
duas vitórias em primeiro tur- 
no, disputou todos os segundos 
turnos seguintes até 2014 € os- 
tenta a herança bendita dos go- 
vernos FHC. Logo, está ferido e 

em busca de identidade, mas é 
um player de 2022, que tem real 
espaço para uma terceira via € 
está apenas começando. é 

COMENTARISTA DA RÁDIO ELDORADO, 

DA RÁDIO JORNAL [PE] E DO TELEJORNAL 
CLOBDMEWS EM PAUTA 

Eleições 2022 

Parti o sairá 
da eleição 
interna mais 
conflagrado 
do que entrou 

ESTADAOANALISA 

Grande desafio do 
vencedor das prévias 
é curar feridas na 
seara tucana e refazer 
pontes com outras 
siglas da centro-direita 

VERA ROSA 
BRASÍLIA 

PSDE sai hoje das pré- 
vias para a escolha do 
pré-candidato à Presi- 

dência da República mais con- 
flagrado do que entrou. Agora, 
o grande desafio do vencedor 
da disputa será não apenas cu- 
rar feridas internas como refa- 
zer pontes com outros parti- 
dos de centro-direita, na tenta- 
tiva de liderar uma chapa da 
terceira via à sucessão do presi- 
dente Jair Bolsonaro, em 2022. 

O duelo não é somente en- 
tre o governador de São Paulo, 

João Doria, e o do Rio Grande 

do Sul, Eduardo Leite. Trata-se 

de um confronto entre grupos 
e visões que eles representam 

dentro do PSDB. Confiante na 
vitória, Doria já preparava on- 
tem o discurso do “day after”, 
pregando aunidade do partido. 

Se o governador paulista 
for candidato, aparecerá na 

campanha como “João”, o ho- 
mem responsável por trazer a 
vacina contra covid-19 para O 
Brasil, O grupo do governador 
paulista avalia que a vacina se- 
rá para ele, em 2022, 0 que o 
Plano Real foi para Fernando 
Henrique Cardoso, em 1994. 

Eduardo Leite, por sua vez, é 
apoiado pelo deputado Aécio 
Neves (MG), inimigo de Doria. 
Em video divulgado ontem, Lei- 
te disse que as prévias serviam 
parao PSDB decidir se terá “via- 
bilidade eleitoral” em 2022 ou 
se sairá “vencido” antes da ho- 
ra. Da velha guarda do tucana- 
to, 0 ex-prefeito de Manaus Ar- 
thur Virgílio não tem chance 
nesse páreo, mas foi quem lan- 
coua questão mais relevante da 
campanha, chamando a aten- 
ção para a necessidade de “des- 
bolsonarização” do PSDB. 

Desde o vexamenas urnasna 
eleição de 201840 Palácio do Pla- 
nalto, quando Geraldo Alckmin 
nãochegoua sSedos votos, o par- 
tido se dividiu ainda mais c uma 

FOTOS: DICA SAMPALD/ESTADÃO 

João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS), ontem, em Brasília; governadores rivalizam disputa no partido 

ala significativa aderiu ao gover- 
no de Jair Bolsonaro. De lã para 
cá, o racha só se aprofundou. 

Com o PSDB em crise de 
identidade e o campo da centro- 
direita em busca de um nome 
que possa representar o tal pro- 
jetoalternativoa Bolsonaro eao 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, ostucanos corremoris- 
co de ver seu candidato “eristia- 
nizado” antes do fim da jornada. 

“Tudo vai depender do vi- 
gor do nosso candidato para ir 
além do PSDB”, afirmou o ex- 
chanceler Aloysio Nunes, que 
declarou voto em Doria. “Se 
conseguirmos mandar uma 
mensagem de esperança, aca- 
baremos aglutinando os votos 
dispersos da terceira via.” 

ONDA. Candidato a vice-presi- 
dente na chapa encabeçada por 
Aécio, em 2014, Aloysio é do 
grupo dos históricos do PSDB, 
No diagnóstico do ex-chance- 
ler, porém, a “desbolsonariza- 

ção” do partido não será obtida 
com medidas disciplinares. 

“Muitos dos nossos parlamen- 
tares foram eleitos nessa onda 
(pró-Bolsonaro) e permanece- 
rão nela. Votam como governo 
agora, ainda mais com o estimu- 
lode verbas enomeações, eten- 
dem a 'cristianizar' nosso can- 
didato se até as eleições ele não 
tiver chances de vitória.” 

A entrada do ex-ministro da 
Justiça Sérgio Moro embara- 

Correntes 
Eduardo Leite é apoiado 

por Aécio, inimigo de 
Doria; Virgílio fala em 

'desbolsonarizar' o PSDB 

lhou ainda mais o jogo para O 
PSDB. Recém-filiado ao Pode- 
mos, 0 exjuiz da Lava Jato vem 
ganhando adesões em uma fai- 
xa do eleitorado que votava em 
candidatos tucanos. Diante des- 
se cenário, há no PSDB quem já 
vislumbre a possibilidade de 
uma dobradinha com Moro, ten- 
do o exjuizna cabeça de chapa. 

“O filiado do PSDB não vai 
para as prévias escolher candi- 
datoa vice”, rebateu o ex-minis- 
tro Antonio Imbassahy, secreta- 
noespecial de Doria. Paracle,o 
trabalho de “pacificação” do 
PSDB dará resultados e a “des- 
bolsonarização” é “inevitável”. 

DEBANDADA. Há, no entanto, 
outro favor de instabilidade po- 
lítica: está em curso um movi- 
mento de desfiliação no PSDB 
e seutamanho depende do des- 
fecho das prévias. Uma dessas 
pontas é puxada por Alckmin, 
avalista da candidatura de Lei- 
te. Desafeto de Doria, Geraldo 

-como é chamado no partido - 
se anima agora até mesmo 

coma proposta para se filiar ao 
PSBeservicena chapa de Lula. 

“Assim como o Brasil, o 
PSDB vive um momento de 

transição. O que está em jogo é 
nosso futuro”, resumiu o sena- 

dor Tasso Jereissati, ao pregar 

“sangue novo” na legenda. Res- 
tasaber, porém, seo PSDB ain- 
da consegue se reinventar. € 
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realmente curioso, pa- 
ra um pais tão obcecado 
coma salvação da demo- 
cracia como é o Brasil 

de hoje, que não se consiga 
mais usar a palavra “liberda- 
de” sem, na mesma hora, usar 

junto a palavra “limite”, Te- 
mos, com o barulho de um vul- 

cão ativo, até um inquérito 
perpétuo para descobrir, pro- 
cessar e punir “atos antidemo- 
cráticos”: seus gestores, no Su- 

premo Tribunal Federal, que- 
rem tornar o Brasil seguro pa- 
raademocracia, e para execu- 
tar sua missão se deram o di- 
reito de passar por cima de 
qualquer lei em vigor no Pais. 
Mas a liberdade não estã na 

J. R. Guzzo 

alma da democracia que tanto 
se quer salvar? Está e não está. 
A defesa das “instituições” 
tem de ficar acima de tudo - 
inclusive dos direitos indivi- 
duais indispensáveis para ha- 
ver cidadãos livres. Ficamos 
assim, então: para salvar a de- 
mocracia, temos de liquidar a 
liberdade. 

A má vontade com a ideia 
geral de liberdade fica eviden- 
te natendência, cada vez mais 
agressiva, de explicar que nin- 
guém deve ser realmente li- 
vre. Não se usa mais isso hoje 
em dia, dizemo STF eo siste- 
ma judiciário, as classes inte- 
lectuais e o mundo político, a 
elite e a mídia em geral; liber- 

dadetem deter limites. É mes- 

mo? E quem está dizendo o 
contrário? A liberdade, desde 

sempre, é limitada pela lei; até 
pelo Código Penal, no caso es- 

O que se quer, 
no Brasil de hoje, 
é deixar as pessoas 
com menos liberdade. 
O resto é hipocrisia 

pecífico da liberdade de ex- 
pressão, A questão não estáai, 
nesta suposta necessidade de 
combater a anarquia. O que se 
quer, no Brasil de hoje, é dei- 
xar as pessoas com menos li- 

O país dos limites 

berdade—tanto que se fala ca- 
da vez mais em “limites” e ca- 
da vez menos em liberdade. O 

resto é hipocrisia. 
Os vigilantes da democra- 

cia estão querendo, no mundo 
das realidades, liquidar direi- 
tos das pessoas. O deputado 
Daniel Silveira, após nove me- 
ses de prisão ilegal, não pode 
falar à imprensa, por ordem 
do ministro Alexandre de Mo- 
raes; segundo ele, o direito de 

dar entrevistas tem “limites”. 
Uma emissora de televisão foi 
condenada recentemente por 
passar dos “limites” ao levar 
ao ar uma reportagem em que 
todos os fatos estavam corre- 

tos, mas em que havia, segun- 

SEM. Carlos Pereira jquimzenalmentel e TER, Eliane Contanhéde QUI Willian Waack e SEX. Eliane Canrtanhéde + SÃE. Jozo Dabriel de Lima we DOM, Eliane Cantanhéde e JR. Guzzo 

do o juiz, “abuso no direito de 
informação”. O jornalista Al- 
lan dos Santos, nos Estados 

Unidos, está com um pedido 
de extradição nas costas por 
ter ultrapassado, segundo o 
STE, os “limites” da liberdade 

de expressão. Há gente na ca- 
deia, como o ex-deputado Ro- 
berto Jefferson, pelas mes- 
mas razões. “Limites” — eis a 

palavra mágica que justifica 
hoje todas as agressôcsálcicá 
liberdade praticadas pela auto- 
ridade pública e pela polícia 
nacional de repressão ao “ra- 
cismo”,à “homofobia” cao di- 

reito de abrir a boca. 6 

AORMALFSTA 

Movimento Brasil Livre 

E 

Com foco na “geração 2º, 
Congresso do MBL “elege” 
Moro como líder da 3º via 
Congresso organizado 
pelo movimento foi 
realizado em local 
“alternativo” com food 
trucks, parlamento 
simulado e “balada” 

“Quem aqui tem menos de 18 
anos?”, perguntou o deputa- 
doestadual Arthur do Val (Pa- 
triota) assim que assumiu O 
microfone na 6º edição do 
Congresso Nacional do Movi- 
mento Brasil Livre (MBL), an- 

teontem. Entre os presentes, 

grande parte levantou a mão. 
Em um dos cantos, um garoto 

de 12 anos vestido de Homem- 

Aranha chamava a atenção dos 
palestrantes no palco. 

A “geração Z” - uma defini- 
ção para pessoas nascidas entre 
a segunda metade dos anos 
1990 até a primeira década dos 

anos 2000 - representava boa 
parte do público do evento que 
reuniu diversos representantes 
dos postulantes à Presidência 
que integram o centro político. 

Na sexta-feira, os pré-candi- 
datos Eduardo Leite (PSDB), 
Luiz Henrique Mandetta 

(DEM) e Luiz Felipe d'Ávila 
(Novo) fizeram um debate 
ameno e convergente sobre a 

necessidade de uma articula- 
ção para enfrentar a polariga- 
ção entre Luiz Inácio Lula da 
Silva e Jair Bolsonaro, 

João Doria (PSDB) partici- 
pou de um painel anterior em 
que dirigiu duras críticas ao 
presidente e ao lider petista. 

Oevento deixou, porém, pa- 
ra o seu final, antes de uma 
balada de encerramento, a 

presença do ex-juiz Sérgio Mo- 
ro, pré-candidato à Presidên- 
cia pelo Podemos. O apoio do 
movimento ao ex-juiz ficou 

FOTLE: HELCIO MA GAS TME ESTADÃO 

Jovens são maioria em evento 

do grupo realizado em São Paulo 

evidente — o MBL foi um dos 

principais grupos que, em 
2016, foi às ruas em defesa do 

impeachment de Dilma Rous- 
seft (PT). Ovacionado, Moro 
foi apresentado por Adelaide 
Oliveira, dirigente do MBL, co- 

mo o “próximo presidente do 
Brasil”. Em entrevista ao apre- 
sentador Danilo Gentih, o ex- 
juiz disse que “conversa” com 

nomes da terceira via. 
Engajar a parcela mais jo- 

vem da militância nas pautas 
domovimento é um dos obje- 
tivos do evento, realizado 
nos dois últimos dias em São 
Paulo. No início do ano,o gra- 
po lançou a plataforma “Aca- 
demia MBL”, na qual oferece 
cursos relacionados ao ativis- 

mo político. “Tem de haver 
renovação”, disseo deputado 
federal Kim Kataguiri (DEM- 
SP). “Temos o dever de forjar 
novos mandatários que carre- 
guem o “método MBL"e hon- 
rem o voto de cada um de vo- 
cés que estão aqui”, afirmou 
overeador de São Paulo Rubi- 
nho Nunes (PSL). 

'DESCOLADO". O grupo tam- 
bém lança mão de outras es- 
tratégias para se vender co- 
mo “descolado” para os ado- 
lescentes. O evento foi reali- 
zado em um lugar “alternati- 
vo" e pouco usual para deba- 
tes políticos, nos trilhos da 
Mooca, Parte da agenda são 
aulas ministradas no interior 
dos trens desativados que há 
no local. Espalhados pelo es- 
paço do congresso, também 
há food-trucks, puffs colori- 
dos, bandeirolas de “Atenas” 
e “Sparta” - como os alunos 
são divididos na Academia. 
Uma “balada” encerrou o 
evento. À programação tem, 
ainda, “campeonatos de de- 
bate” e um “Parlamento si- 
mulado”, onde os presentes 
podem “brincar” de política. 

O gaúcho Rafael Ghida, de 
12 anos, viajou com o pai de 
Porto Alegre para participar 
do congresso, Ele afirma que 
está na militância por acredi- 
tar num “futuro em que todas 
as pessoas sejam livres para 
serem o qué quiserem”, e 
que, quando tiver idade para 
votar, pretende apoiar ideais, 
e não necessariamente no- 
mes que estejam no palanque 
do MEL. e 
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Alberto Aggio 

Apoio a ditaduras 
revela esquerda 
anacrônica' 

Historiador diz que Lula tem 
papel ambíguo entre a ideia da 
revolução e a social-democracia 

ENTREVISTA 

Professor da 
Universidade 
Estadual Paulista, 
é especialista em 
história política 
da América Latina 

a historiador Alberto 
] | Aggiodiz que partedo 
“+ PT mantém a defesa 
daideia da revolução em vez de 
se comprometer com a demo- 
cracia. Essa opção, que se opõe 
a modernidade e não reconhe- 
ce a necessidade das institui- 
çõesdo liberalismo político, ex- 

plica por que setores do parti- 
doapoiam ditaduras como ade 
Daniel Ortega, na Nicarágua, 
oude Nicolás Maduro, na Vene- 
guela. Ele aponta o papel ambi- 
guo de Luiz Inácio Lula da Sil- 
va, Professor da Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) ees- 
pecialista em história da Améri- 
ca Latina, Aggio é autor de Um 
Lugar no Mundo: Estudos de His- 
tória Política Latino-Americana. 

Como a esquerda deveria 
se posicionar diante das 
manifestações em Cuba? 
Se é verdade que a esquerda 
que apoia Cuba acredita na so- 
berania dos cubanos sobre o 
território e o Estado, fica evi- 

dente que o comando do Esta- 
do cubano faz com que o povo 
não tenha liberdade e sobera- 
niasobreesse Estado. A repres- 
são que se estabelece perma- 
nentemente em Cuba é um 
atestado de que, na ilha, os cu- 
banos não têm soberania. Há 

uma permanente usurpação da 
soberania. Cuba não tem repre- 
sentação democrática, a socie- 
dade não se representa demo- 
craticamente no Estado. 

Na semana passada, um di- 
rigente do PT divulgou no- 

ta de apoio à eleição de Da- 
niel Ortega, na Nicarágua 
O que leva setores do parti- 
doa apoiar ditaduras na Ni- 
carágua e na Venezuela? 
O apoio a ditaduras parte de 
umaesquerdaanacrônicae pas- 
sadista que ainda está dentro 
do paradigma da revolução. Sa- 
be que a revolução não tem 
mais a perspectiva da guerrilha, 
da luta armada, tipo Marighella 
e Che Guevara, mas quer man- 
tera perspectiva de emergência 
de massas na política, com um 
programa cada vez mais radica- 
lizado para acentuar contradi- 
ções na expectativa de chegar a 
situações pré-revolucionárias. 

Há dificuldade afetiva de 
setores da esquerda em cri- 
ticar Cuba e Ortega? 
Acredito que existe. Todo ele- 
mento de mito da esquerda 
provoca essetipo de relação de 
afeto, que é um sentimento de 
defesa, quase se materializan- 
do na ideia de que tomar um 
caminhocrítico seria uma trai- 
ção à revolução, ou que seria 
fazer o jogo dos exploradores, 
dos opressores e da direita. 

Qual o papel de Lula na for- 
ma de o PT tratar Cuba e 
Venezuela e se relacionar 
com a democracia? 
O papel do Lula é fazer a ponte 
com esse passado do paradig- 
ma da revolução sem assumi- 
lo. Lula negocia com os prota- 
gonistas desse paradigma. Ele 
faz a ponte com a herança des- 
sa esquerda, que está no PT, 
nos ex-integrantes da luta ar- 
mada e na igreja da teologia da 
libertação. Lula expressa o sin- 
dicalismo de resultados quene- 
gociacom esse campo. Ele nun- 
ca quis ser afiliado à social-de- 
mocracia europeia, tanto é que 
o partido afiliado à Internacio- 
nal Socialista era o PDP. 

Lula manteria essa ambi- 

guidade ao viajar à Europa 
e se encontrar com lideres 

da social-democracia com- 
prometida comaglobaliza- 

FELIPE RALIMES TALO 
TUE 

Aggio em seu apartamento em São Paulo; 'É necessário pensar uma reforma saneadora da nossa democracia! 

çãoe como liberalismo po- 
lítico, como Olaf Scholz? 
Mas ele não fala nada nesse sen- 
tido (da social-democracia), O 
que ele fala é o que essa social- 
democracia quer ouvir, que ele 
aqui é o protagonista da luta 
contra as elites, contra as oli- 

Murança 
Para Aggio, apoio a Cuba e 
a outras ditaduras mostra 

que ainda é preciso adotar 
cultura democrática 

garquias, o atraso, a violência € 
a queima da Amazônia. Alguns 
temas se vinculam à social-de- 
mocracia de lã, mas ele tem de 

ser um protagonista contra a 

injustiça que existe nos países 

) CENÁ 

subdesenvolvidos e, comoa Eu- 

ropa não fará mais a revolução 
enão se apoia mais um persona- 
gem que venha do atraso, a 80- 
cial-democracia europeia pre- 
ga muito bem protagonistas co- 
mo Lula, que são, na visão dela, 

aexpressão da luta contra a mi- 
séria e a pobreza fora da Euro- 
pa. Lula mantém essa ambigui- 
dade. Elenão assume nem o dis- 
curso do paradigma da revolu- 
ção nem a identificação com a 
social-democracia, 

Para superar o risco autori- 
tário énecessário o abando- 
no da ideia de revolução? 
Isso de saida, como cimento de 

uma nova cultura política. 
Abandonar o paradigma da re- 
volução e se instalar definitiva- 
mente no paradigma da demo- 

Em entrevista à série Cenarios, o 

economista Persio Arida — um dos 

idealizadores do Plano Real — faz 

análise sobre o futuro dos conceitos 

da política econômica atual em um 

novo mundo pos-pandemia. 

ASSISTA pelas midias 

Economista, ex-presidente , 

cracia. O tema democrático exi- 
ge atenção, dedicação e um diá- 
logo de diversos atores, pois O 
tempo da democracia é de múl- 
tiplas dimensões do presente. 
Não é o tempo agudo da revolu- 
ção, doantes e depois. Produzir 
consenso é necessário nademo- 
cracia, Sabemos que nossa de- 
mocracia está em um ponto de 
mal-estar. A sociedade julga 
que as coisas não estão boas, 
com altos salários e gente em 
excesso no Estado brasileiro. É 
extraordinário o número de 

pessoas no Brasil que vive da 
política. É necessário pensar 
uma reforma política saneado- 
ra da nossa democracia? É evi- 

dente. A sociedade precisa ver 
que a democracia muda a vida 
num contexto de paz e não de 
exacerbação de contradições. é 

RIOS 
em Sonia Racy 

do Banco Central do Brasil 

sociais do Estadão e pelo canal 

do YouTube do Banco Safra. 

Realização 
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Sucessão de Pifiera 

The Economist; Chile, já 
comparado à Finlândia, 
estã em crise e polarizado 
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Candidato da direita radical chega 
em vantagem na eleição do Chile 

“Pesquisas indicam que José Antonio Kast, filho de um oficial nazista, deve disputar 2.º 

turno contra socialista Gabriel Boric; extremista atrai votos de saudosistas da ditadura 

DER FTRE 

RAFAEL CARNEIRO 
ESPECIAL PARA D ESTADÃO 

SANTIAGO 

José Antonio Kast é o candida- 
to ultraconservador à presi- 
dência do Chile. Com um dis- 
curso pouco convencional, ele 

flerta com a ditadura de Augus- 
to Pinochet e com o nacionalis- 
mo populista. Até bem pouco 
tempo, sua candidatura esta- 
ria restrita a um nicho de sau- 

dosistas do general. Mas hoje, 
com o presidente Sebastián 
Pifiera em queda livre, Kast tor- 
nou-se um bastião do conser- 

vadorismo chileno e herdou o 
apoio da direita moderada. Ele 
chega à eleição como favorito: 
segundo pesquisas feitas nesta 
semana, ele teria 445 dos vo- 
tos no segundo turno, e derro- 
taria o seu provável oponente, 
o socialista Gabriel Boric, que 
teria 40% dos votos. 
“Asautoridades não são capa- 

zes de manter a ordem pública 
ea esquerda relativiza a violên- 
cia. Se não mudarmos, vamos 
direto para o precipício e para o 
subdesenvolvimento”, diz uma 

propaganda de Kast. No seu pro- 
grama degoverno, duas propos- 
tas chamam a atenção: eliminar 
oatual Instituto Nacional de Di- 
reitos Humanos (INDH) e reti- 
rar o Chile da ONU. 
Segundo Kast, 0 INDH prote- 

ge apenas manifestantes — e 
não a polícia. No caso da ONU, 

segundo ele, não faz sentido o 
Chile participar de uma organi- 
zação que tem como membros 
Nicarágua, Venezuela e Coreia 

| = 

ERNESTO BEMAVIDES ! AFP 

Eleitor de Kast prepara faixa durante comício em Santiago; elogios à ditadura e propostas radicais 

do Norte. Foi com esse tipo de 
diatribe que ele decolou, dei- 
xando para trás Sebastián Si- 
chel, aliado de Pihera, e Gabriel 

Boric, o nome da esquerda. 

APOIO. Segundo a cientista po- 
lítica Danae Miynarz, a razão do 
crescimento de Kast é seu dis- 
curso bélico. “É mais que seu 
discurso de ódio, presente em 
suas falas homofóbicas, sexis- 

tas e xenótobas”, afirma. Sobre 
imigração, por exemplo, ele pro- 
mete construir uma vala na fron- 
teiracom Perue Bolívia para im- 
pedir a entrada de estrangeiros. 

Para Cristóbal Rovira, cien- 

tista político da Universidade 
Diego Portales, Kast mobiliza 

“As autoridades não 
são capazes de manter 
a ordem pública e a 
esquerda relativiza a 
violência. Se não 
mudarmos, vamos 
direto para o 
precipício e para o 
subdesenvolvimento” 
José Antonio Kast 

Candidato ultraconservador 

à presidência do Chile 

vários setores do seu eleitora- 
do porque trabalha com “dife- 
rentes agendas”, algo caracte- 
rístico da direita populista radi- 

cal. Um desses setores é a “fa- 
mília militar”, da qual fazem 
parte pessoas vinculadas ao re- 
gime militar de Pinochet ou 
tém saudades da ditadura, “Ele 
coloca em dúvida se o julga- 
mento feito contra os militares 
foi realmente justo”, afirma. 
Com tal linha de pensamento, 

era inevitável que Kast gravitas- 
se na direção de Donald Trump 
e Jair Bolsonaro. Em 2018, ele es- 

teve no Rio de Janeiro e sezohjk 
encontrou como presidente bra- 
sileiro. De presente, deua Bolso- 
naro uma camisa da seleção chi- 
lena de futebol e uma cópia do 
livro EL Ladrillo, que aborda as 
mudanças econômicas realiza- 
das pelos economistas liberais 

de Chicago durante os anos de 
ditadura militar do Chile, 
“Quea gente siga fortalecen- 

do a relação entre os dois pai- 
ses e juntos possamos cons- 
truir uma aliança que derrote 
definitivamente a esquerda na 
América Latina”, disse Kast, na 

ocasião, pelo Twitter. Hoje can- 
didato à presidência, ele é cha- 
mado pela imprensa e por ana- 
listas de “Bolsonaro chileno”, 

MODERAÇÃO. Apesar da admi- 
ração por Bolsonaro e de não 
ter muito freio na língua, Kast 
vem tentando se controlar 

nas últimas semanas e desco- 
lar a sua imagem de radical 
adepto do bolsonarismo. O 
objetivo é estratégico: anga- 
riar mais votos. 
Em um debate no fim de se- 

tembro, Sichel, um conserva- 

dor moderado, questionou Kast 
a respeito de sua paixonite por 
Bolsonaro, Falando como um 
bam político, de olho no segun- 
do turno, ele respondeu que 
não apoia completamente o bra- 
sileiro, “Ele fez coisas importan- 
tes, como a redução da crimina- 
lidade e da corrupção no Brasil. 
E isso eu apoio”, afirmou. 

Filho de um ex-oficial do 
Exército nazista que imigrou 
para o Chile, Kast, um advoga- 
do, foi deputado federal por 
quatro mandatos seguidos. Em 
sua segunda tentativa de che- 
gar à presidência, terá pelo ca- 
minho o maior rival ideológi- 
co:Gabriel Boric, ex-lider estu- 

dantil, que deve atrair o voto da 
esquerda. O segundo turno 
ocorre em 19 de dezembro. € 

Perfis 
José Antonio Kast 

Ultraconservador 

“Se Augusto Pinochet 
estivesse vivo, certamente 
votaria em mim” 

= Lider da extrema 
f 4 direita, contrário 

ao aborto e favorá- 
velao indulto para os agen- 
tes da ditadura de Augusto 
Pinochet, ele se aproveitou 
da imagem ruim de Piniera e 
atraiu os votos dos conserva- 

dores moderados, o que lhe 
rendeu um lugar como um 
dos favoritos para chegar ao 
segundo turno. 

Gabriel Boric 

Socialista 

“Um pais socialmente 
fragmentado não pode 
crescer” 

Foi presidente da Fe- 
deração dos Estudan- 
tes, quando surgiu 

para a política defendendo o 
ensino gratuito, Deputado de 
35 anos, idade minima para se 
candidatar à presidência, ele 
se define como socialista & 

tornou-se o favorito da es- 
querda para disputar o segun- 
do turno contra Kast, o candi- 

dato ultraconservador. 

Yasna Provoste 

Centroesquerda 

“Estou localizada no 
quadrante da experiência, 
mas longe da elite” 

Foi ministra da Edu- 

cação de Michelle 
Bachelet e é o nome 

escolhido pela centro-esquer- 
da. Senadora democrata-cris- 
tã, seria uma das favoritas 

não fosse a polarização politi- 
ca que derrubou as forças po- 
líticas tradicionais. No entan- 
to, em um eventual segundo 
turno, a senadora pode aca- 
bar sendo o fiel da balança. 

Sebastián Sichel 

Direita moderada 

“Ser presidente é mais do 
que ser um lider estudantil, 
requer muita experiência” 

Foi ministro de Se- 

0 bastián Pificra e pre- 
sidente do Banco del 

Estado de Chile — o único esta- 

tal do país. Entrou na disputa 
para ser a voz do conservado- 
rismo chileno e herdar os vo- 
tos do presidente. No entan- 
to, a baixissima popularidade 
de Pifiera faz com que ele este- 
ja ameaçado de nem sequer 
chegar ao segundo turno. 

Marco Enri quez-Ominami 

Esquerda progressista 

“No Chile de hoje, ser de 
esquerda é antes de tudo 
ser um inconformado” 

GQ de 48 anos. Ex-so- 

“ cialista, concorre à 

presidência pelo Partido Pro- 
gressista, Foi deputado en- 
tre 2006 € 2010. Já disputou 
quatro eleições. Seu melhor 
desempenho foi em 2009, 

quando obteve mais de 20% 
dos votos, a maior votação 
até hoje de um candidato 
independente. 

Cineasta e filósofo 
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acolhida dada ao ex- 
presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva na Euro- 
pa coincidiu com a 

apresentação, pela Comissão 
Europeia, da proposta de proi- 
bição da importação de produ- 
tos com origem no desmata- 
mento. O timing sublinha os 
desafios do Brasil nesse cená- 
rio internacional dominado 

pela agenda ambiental. 
Lula foi recebido por Olaf 

Scholz, provável futuro chan- 
celer social-democrata ale- 
mão, Emmanuel Macron, pre- 

sidente liberal francês, o Pe- 
dro Sânchez, primeiro-minis- 

tro socialista da Espanha. 
Scholz e Sánchez poderiam 
ser associados à “centro-es- 
querda”, e até mesmo Ma- 

cron, por ter sido ministro 
das Finanças do presidente so- 
cialista François Hollande, 
embora tenha sido antes exe- 
cutivo do banco de investi- 
mentos Rothschild, 

Seria um erro, porém, ten- 
tar explicar a deferência pela 
afinidade ideológica, porque 
ela é pequena. Essas corren- 
tes da esquerda moderada cu- 
ropeia se atualizaram e aderi- 
ram privatização, à responsa- 
bilidade fiscal e às reformas 
previdenciária e trabalhista — 
algo que a esquerda latino- 
americana, da qual Lula é um 

icone, não fez. 

Mesmo que haja afinidade 
em alguns pontos, ela não ex- 
plicaria esses encontros, con- 
siderando a assimetria entre a 

condição de governante atual 
ou iminente e a de ex-presi- 
dente candidato a eleições 
dentro de um ano, 

Visita de Lula à 
Europa mostra que 

o Ocidente sente 

falta de um 

interlocutor no Brasil 

Na França, Lula se reuniu 
também com a prefeita de Pa- 
ris, a socialista Anne Hidalgo, 

e como lider comunista Jean- 
Luc Mélenchon, este sim um 

esquerdista desatualizado, co- 

mo o dirigente petista. 
Macron, que provavelmen- 

te disputará a reeleição com 

e Lourival Sant Anna corsioriisoranmacom 
Ye» O giro europeu de Lula 

esses líderes da esquerda no 
ano que vem, recebeu Lula 
com honras de chefe de Esta- 
do e conversou com ele por 
mais de uma hora no Palácio 

do Eliseu. Como interpretar 
esse gesto? 

NOVA AGENDA. É conhecida a 
antipatia reciproca entre Ma- 
cron e o presidente Jair Bol- 
sonaro. Ela começou com 
críticas do presidente fran- 
cês às queimadas na Amazó- 
nia, e ganhou dimensão pes- 
soal depois que Bolsonaro 
compartilhou um tuite pre- 
conceituoso que comparava 
sua mulher com a primeira- 
dama francesa. 

“O inimigo de meu inimi- 
go é meu amigo” é um racioci- 

nio válido, mas não explica 
uma hora deaudiência no Eli- 
seu. À biografia de Lula tem 
seu magnetismo, mas tam- 
bém não seria o bastante. 

Assim como aconteceu 
com Donald Trump, a rejei- 
ção a Bolsonaro entre os go- 
vernantes ocidentais não 
tem relação com politica eco- 
nômica. As questões que iso- 
laram Bolsonaro no Ociden- 
te foram precisamente aque- 
las discutidas com Lula: meio 
ambiente, pandemia e direi- 
tos humanos. Essa éa agenda 
contemporânea. E o Ociden- 
te sente falta de um interlocu- 
tor no Brasil. € 

É COLUNISTA DO ESTADÃO E ANALISTA 
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Um pais em crise 

Oposição está de volta 
às urnas na Venezuela, 
após 3 anos de boicote 
Partidos dissidentes 
do chavismo retornam 
a vida política 
venezuelana em 

eleições legislativas, 
estaduais e municipais 

Após trés anos de boicote, a 

oposição venezuelana volta 
hoje às urnas em eleições re- 
gionais, que o governo de Ni- 
colás Maduro pretende usar 
para se reerguer e conseguir a 
suspensão das sanções inter- 
nacionais. Com propostas an- 
tagônicas, chavistas e dissi- 

dentes disputam o poder em 
23 Estados e 335 prefeituras, 
além de cadeiras na Assem- 
bleia Nacional. 
Em um país desgastado pela 

crise politica e econômica, 21 
milhões dos 30 milhões de ve- 

nezuelanos poderão votar 
sem garantias de lisura, mas 
observadas, pela primeira vez 
em 15 anos, por uma missão da 

União Europeia, que deve ates- 
tar, juntamente com a ONU, 

se houve algum tipo de fraude. 

VANTAGEM, O resultado éespe- 
rado: o chavismo deve vencer 
a maior parte dos Estados. 
Mesmo assim, alguns partidos 
dissidentes acreditam que par- 
ticipar das eleições era o me- 
lhor caminho para chegar a 
uma disputa presidencial mais 

limpa em 2024. Para o profes- 
sorda Universidade Simón Bo- 
livar Erik del Bufalo, esse foi 
um erro, pois a oposição se 
fragmentou ainda mais. 

“Pode terminar de se des- 
truir. Essas eleições dividiram 
demais os adversários do cha- 
vismo. Há mais divergências 
entre os partidos dissidentes 
do que com relação ao chavis- 
mo, oque prova ograu de retro- 
cesso político que vivemos”, 
afirma Del Bufalo, A divisão é 
tanta que em muitas regiões O 
antichavismo sequer conse- 
guiu emplacar candidatos, 
A participação dos partidos 

contrários ao chavismo não re- 
presentará uma frente comum 
contra o PSUV, de Maduro, 

mas indica que o apoio interna- 
cional dado ao lider opositor 
Juan Guaidó já não é mais sufi- 
ciente. Desde que se declarou 
presidente interino, em janei- 
ro de 2019, Guaidó vem per- 
dendo forçana Venezuela. Pes- 
quisa do Datanalisis mostra 

“Há mais dissidência 
entre os partidos 
opositores do que com 
relação qo chavismo, o 
que prova o grau de 
retrocesso político da 
oposição” 
Erik del Bufalo 
Professor da Universidade 
Simón Bolivar 

que o apoio a ele passou de 
63%, em 2019, para 15%, hoje. 
O partido Força Popular (de 

Guaidó) estará presente nas 
urnas, assim como o Primero 

Justicia, de Henrique Capriles 
ede José Manuel Olivares, que 

passou osúltimos três anos exi- 
lado em Bogotá, na Colômbia, 
mas regressou à Venezuela pa- 
ra disputar o governo de Guai- 
ra, Estado vizinho a Caracas. 

Os adversários do chavismo 
que decidiram ficar de fora 
deste processo eleitoral, co- 
mo a líder Maria Corina Ma- 
chado, continuam dizendo 

que o simples fato de partici- 
par dele é uma maneira de legi- 
timar o governo de Maduro. 
“Aqueles que participam da 
farsa de domingo (hoje) estão 
entregando uma luta”, afir- 
mou Corina Machado ao jor- 
nal colombiano El Tiempo. 

SANÇÕES. Com a realização 
destas eleições, principalmen- 
te coma presença de observa- 
dores internacionais, o gover- 
no chavista busca a suspensão 
das sanções internacionais, 
para poder vender livremente 
seu petróleo e importar gasoli- 
na. Analistas, no entanto, acre- 
ditam que, mesmo que haja 
uma certificação de que o pro- 
cesso eleitoral foi livre e justo, 
é preciso uma mudança de po- 
sição do governo de Joe Biden 
com relação ao regime chavis- 
ta, antes que sanções sejam le- 
vantadas.e 
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Uma eletrônica em Caracas; chavismo de olho no fim das sanções 

Esforços para reconstruir 
a rota eleitoral no país 

ANÁLISE 

LUZ MELY REYES 

fa aracas parece um 
, snow globe”, esses 
“+ domos de plástico re- 
cheados de liquido com paisa- 
gens que, quando agitados, 
acreditamos que algo se move, 
mas logo tudo volta a ser como 
antes. A capital da Venezuela é 
uma bolha sem muita relação 
com o restante do país. 

Nos ultimos anos, pouca 
coisa mudou no país. Uma des- 
sas mudanças foi a escolha de 
um novo Conselho Nacional 
Eleitoral, que rompeu o circu- 
lovicioso de boicote da oposi- 
ção. No mais, continua tudo 

igual. Pesquisas mostram de- 

sencanto da população e a 
oposição chega fragmentada, 
com múltiplas candidaturas - 
o que dispersa o voto. 

Outra coisa que não mu- 
douéqueo chavismo se prepa- 
ra para vencer. Há candidatu- 
ras únicas e uma base de 
apoio ampla que comparece 
às urnas. O governo também 
continua usando táticas para 
coagir votos e espantar eleito- 
res de oposição. Dos 23 gover- 
nos em disputa, calcula-se 
que a oposição ganhará no 
máximo 5. Há, porém, uma 
dignidade cotidiana. Estas 
eleições são um exercicio de 
resistência democrática para 
começar a reconstruir a rota 
eleitoral, Um caminho tortuo- 
so, mas não impossivel. e 
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Uma sociedade democrática e moderna 
Caminho para tirar um país da pobreza é arrancar a economia das mãos do Estado 

otável em nossa época 
não é que haja paises ri- 
cos, é que haja países 
pobres. Como isso se 

explica? Explica-se porque o 
populismo, a busca do parai- 
so,05 sonhos socialistas ainda 

continuam vivos, apesar dos 
desmentidos que lhe deram a 
realidade em todas as tentati- 
vas já ocorridas de organizar a 
sociedade de acordo com es- 
ses ideais. Esse erro, sobretu- 

do no campo político, conti- 
nua fazendo das suas, princi- 

palmentenos países subdesen- 
volvidos, E de imediato não 
passa a impressão de que aqui- 
lo pudesse variar. 
O que deve fazer um pais pa- 

ra sair damiséria, alcançar o de- 
senvolvimento, criar uma eco- 

nomia ao alcance do grosso da 
população, permitindo a ho- 
mens e mulheres lograrem ni- 
veis de vida dignos, e a alguns, 
os mais esforçados ou visioná- 
rios, a riqueza com a qual as so- 
ciedades mais avançadas pre- 
miam quem lhes aporta maio- 
res beneficios? Excluo deste ar- 
tigo todas as atividades ilícitas. 
Um pais que quer sair do 

subdesenvolvimento deve 

abrir sua economia que, em 
grande parte, se encontre nes- 
ta condição por causa de sua 
estrutura fechada e da asfixia 

que lhe imprime o Estado, 
que, geralmente, monopoliza 
ogrosso das atividades econó- 
micas. Enquanto elas estejam 
controladas pelo Estado, o re- 
sultado é invariavelmente a 

corrupção, o privilégio de uma 
minoria de burocratas, o atra- 
so científico e técnico, e a de- 

pendência do exterior, sua su- 

bordinação aos paises mais de- 
senvolvidos & prósperos. 

“Abrir a economia” deve-se 
entender como, fundamental- 
mente, sua privatização, a 
transferência de uma econo- 
mia estatizada para uma eco- 
nomia livre, buscando que se- 
ja o conjunto da sociedade ci- 
vil que faça uso dela e não uma 
pequena minoria que a possua 
pelas mãos do Estado, sob a 
narrativa de servir melhor à 
maioria. Quantas vezes já ouvi- 

mos essa mentira? 

A transferência de uma eco- 
nomia estatizada para uma eco- 
nomia livre é relativamente 
fácil, sempre que o governo es- 
teja orientado nesta direção. E, 
no mesmo sentido, é indispen- 
sável mudar a ideia que as mas- 
sase elites danificadas pelo pre- 
conceito coletivista fazem do 
“empresário”. Segundo estas 

versões, o empresário é um ser 
egoista e ávido, que somente 
pensa em acumular dinheiro, 
para à que se vale de qualquer 
artifício e da conduta ilegal, em 
prejuizo das maiorias esfomea- 
das. Esta ideia é incorreta. É 
possível que haja alguns empre- 
sários de semelhante mentali- 
dade e, em geral, são pessoas 
corrompidas por um sistema 
que estimula os empresários a 
agir desta maneira. 

MERCADOS. Mas, crnumasocie- 

dade livre, é o empresário que 
se adianta na direção do futuro 
com mais rapidez que seus cole- 
gas, observando as necessida- 
des próximas e, pagando seus 
impostos é criando emprego, 
facilita o progresso da socieda- 
de. Essa mudança de mentali- 
dade a respeito do empresário 
é uma das coisas mais dificeis 
nos países devastados pelo po- 
pulismo. Mas ocorrerá de ma- 
neira irremediável nas socieda- 
des que se “abrem” do confina- 
mento econômico à liberdade. 
Abrir-se ao mundo não é ape- 

nas desenvolver as empresas 
privadas dentro dos limites na- 
cionais: é abrir-se a todos os 
mercados do planeta procuran- 
do estabelecer, desde o princi- 
pio, lugares onde é possível ven- 
der com vantagem os produtos 
nacionais e adquirir da manei- 
ra mais conveniente os que fa- 
zem falta no próprio lugar, ou 
seja, desenvolvendo a econo- 
mia aproveitando às caracte- 
rísticas mundiais que costu- 
mam ter hoje em dia os merca- 
dos, diferentemente do passa- 
do, quando se encontravam li- 
mitados pelos preconceitos da 
época. Com estas medidas basi- 

Um país que se abre 
ao mundo tendea 
alcançar o bem-estar 
e a verdadeira 

olho findo dt 

TIAGO QUEIROZ ESTADÃO 16/2001 

Professora em aula no Brasil, desigualdade se combate com ensino 

cas, um pais já deveria atrair in- 
vestimentos estrangeiros. 

Existeuma enorme massa de 
dólares que anda perscrutando 
omundo com intenções de in- 
vestir. Mas não o faz em qual- 
quer parte, com certeza, A fra- 
se “Não hã nada mais covarde 
do que um milhão de dólares” 
expressa uma verdade. Aque- 
les dolares buscam segurança, 
o apoio de instituições interna- 
cionais, antes de se arriscar. 

Por isso, os países subdesenvol- 

vidos ou em vias de desenvolvi- 
mento devem propor investi- 
mentos atrativos e, sobretudo, 

absolutamente seguros, se qui- 
serem deveras atrair capitais. 

EDUCAÇÃO. Esta abertura ao 
mundo corre o risco de estabe- 
lecer em um pais pobre ganhos 
desproporcionais, entre al- 
guns setores que avançam mui- 
to lentamente e outros veloz- 

mente. Dai decorrem as enor- 

mes diferenças que, no Chile 
por exemplo, provocaram 
aquelas explosões na classe 
proletária e ex-proletária, que 
ia em busca da classe média e 
não podia suportar a diferencia- 
ção de ingressos. 

Para evitar aquelas diferen- 
cas, O liberalismo, motor da 
democracia, inventoua “igual- 

dade de oportunidades”, uma 
das essências do progresso, 
que imprimiu à democracia 
seus ingredientes de maior jus- 
tiça social no mesmo proces- 
sode ir saindo da pobreza. No 
campo da educação, por exem- 
plo. Não é justo que o reparto 
dos benefícios chegue segun- 
do os setores sociais a que per- 
tençam as pessoas. 

Os que foram educados, co- 

mo ocorre nos setores menos 
privilegiados, nas escolinhas 
miseráveis, com professores es- 
cassos, sem aparatos Tecnicos 

nem bibliotecas, estão conde- 

nados a ter os piores empregos 
e, ao contrário, os jovens de 

classes privilegiadas, que po- 
dem pagar por bons colégios, 
têm acessos a oficios e profis- 
sões que os impulsionam a ter 
os melhores salários e consti- 
tuir a elite da sociedade. 
Um pais que busca justiça na 

liberdade deve gastar somas 
importantes na criação de uma 
educação pública de nível mui- 
to alto, pagando e preparando 
os melhores professores e cons- 
tituindo colégios e escolas ca- 
pazes de competir com as insti- 
tuições privadas e superá-las. 
Muitas pessoas pensarão que 
se trata deum ideal impossível. 
Não é verdade. A França teve 

uma educação pública de al- 
tissimo nível que levou líderes 
operários a postos principais. 
E para mencionar um pais “sub- 
desenvolvido”, que então não 
parecia sê-lo, a Argentina, do 
inicio do século passado, Leve 
um sistema de educação públi- 
ca que o mundo inteiro olhava 
com inveja e admiração. 
A igualdade de oportunida- 

des pode funcionar perfeita- 
mente naquele periodo de aber- 
tura, se não quisermos que dis- 
torções e desigualdades estro- 
peiem o processo de liberação 
que empreende um pais que 
quer sair da pobreza. Pode-se 
aplicar em distintas áreas so- 
ciais e não somente na educa- 
ção, mas é neste campo que é 
preciso escorar as mudanças, 
pois é nesta esfera em que se 
faz sentir mais o privilégio que 
dãoosaltos ganhos e as diferen- 
ças intelectuais entre os distin- 
tos setores sociais. Um pais 
que se “abre” ao mundo e a si 
mesmo deve gastar grandes 
quantias, sobretudo na educa- 
ção, na qual todos os gastos de- 
veriam ser permitidos, dentro 
do possível, para corrigir o fla- 
gelo da desigualdade. 

DRAMAS SOCIAIS. É exagerado 
dizer que a abertura de um 
pais, tanto no-campo domêsti- 
cocomono exterior, é mais di- 
ficil,c o pais está exposto a so- 
frer crises, conflitos e dramas 
sociais. Esta trajetória pode se 
encurtar ou se estender, de 

acordo com as condições do 
pais e a lentidão ou rapidez 
com que se apliquem as mu- 
danças. Estas não deveriam 
ser tão rápidas que o país não 
consiga aguentá-las, nem não 
lentas que passem à impres- 
são de que nada está mudan- 
do, Mas não é possível ditar 
uma fórmula válida a respeito 
da velocidade das mudanças. 
Tudo depende dos dirigentes 
e do grau de entusiasmo com 
que o grosso da população 
aceita estas reformas. 
O importante é ter em conta 

aonde se quer chegar. Um pais 
que se “abre” tanto domestica- 
mente quanto no exterior e pre- 
tende alcançar o bem-estar e a 
verdadeira justiça social é ca- 
paz de suportar as dificuldades 
que esse trânsito apresenta. E 
saber que os únicos países que 
prosperaram agiram deste mo- 
dO. (É TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL 
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Ex-mulher de Bezos provoca 
uma revolução na filantropia 

NET 

Economist 

m junho de 2020, Jorge 
Valencia, diretor da Po- 

int Foundation, come- 

çou a receber telefone- 
mas e e-mails de consultores 
que estudavam as informa- 
ções da sua organização, que 
ajuda estudantes lésbicas, 
gays, bissexuais e transgênero 
a pagar pelo ensino universitá- 
rio. Eles queriam demonstrati- 
vos financeiros e faziam per- 
guntas inquiridoras sobre co- 
mo o grupo estava responden- 
do à pandemia. Para uma 
ONG que depende de doa- 
ções, não era algo incomum. 
Mas o que veio em seguida, 

toi. Poucas semanas depois, ele 
recebeu outro telefonema, des- 
ta vez para ser informado que 
MacKenzie Scott, ex-mulher 
de Jeff Bezos, fundador da Ama- 

Zon, pretendia fazer uma gran- 
de doação. Não havia restri- 
ções à maneira que o dinheiro 
deveria ser gasto nem planos 
de monitorar o trabalho do gru- 
po, além de um breve relatório 
anual. Houve apenas um pedi- 
do para manter discrição a res- 
peito da fonte da doação por 
algumas semanas. 

Valencia ainda não revela a 
quantia doada por Scott. Mas, 
em meio à pandemia, enquan- 
to muitas ONGs se preocu- 
pam com financiamentos que 
se esvacm, a doação permitiu à 
Point Foundation mais que du- 
plicar o número de jovens que 
ajudará este ano. “Foi um pre- 
sente divino”, afirma. 

Scott é uma bilionária aci- 
dental. Romancista de profis- 
são, ela adquiriu uma vasta for- 
tuna quando seu casamento 
de 25 anos com Bezos termi- 

nou, em 2019. Por obra doacor- 
do de divórcio, ela virou a 22º 

pessoa mais rica do mundo, 
com uma fortuna de US$ 60 
bilhões. Ainda assim, elaéuma 
alma modesta. Scott casou-se 
com um professor de ciências 
da escola de seus filhos em 
Seattle e assinou o Giving Pled- 
ge, prometendo destinar a 
maior parte de sua fortuna a 
retribuições para a sociedade. 
Seus únicos comentários a res- 
peito de filantropia até agora 
foram publicados em três bre- 
ves posts de blog repletos de 
referências a poemas de Rumi 
e Emily Dickinson. 

Essa discrição mascara um 
imenso poder. Na pandemia, 
Scott tornou-se uma das mais 
generosas filantropas da histó- 

Dar MOLOSHDK REUTERS -4 die 

Mackenzie Scott; sem restrição sobre como doações serão gastas 

Ela é revolucionária 
tanto em termos 
dos valores que 
está doando quanto 

em relação à 
maneira que 
realiza as doações 

ria, anunciando US& 8,6 bi- 
lhões em doações durante os 
12 meses anteriores a junho. 
Essa quantia é tida como a 
maior doação da história para 
grupos de caridade num perio- 
do tão curto de tempo. Outros 
ricaços tendem a colocar di- 
nheiro em fundações, que pos- 
teriormente distribuem doa- 
ções com o passar do tempo. À 
Fundação Bill e Melinda Ga- 
tes, a maior fundação privada 
para o desenvolvimento nos 
EUA, por exemplo, distribuiu 
US$ 5,8 bilhões em 2020, 

ESCOLHA, Além do ritmo das 
doações, Scott é extraordiná- 
ria pela maneira como doa. À 
maioria dos “megadoadores” 
de hoje se vale de uma aborda- 
gemtecnocrática, Eles estabe- 
lecem uma fundação, definem 
beneficiários por meio de exte- 
nuantes processos seletivos, 
financiam projetos especifi- 
cos e os monitoram atenta- 
mente. Já Scott está doando 
como as pessoas da classe mé- 
dia doam: distribuindo dinhei- 
ro entre várias organizações e 
permitindo que elas conti- 
nuem seu trabalho, Como co- 
loca Benjamin Soskis, do Cen- 
tro para Organizações sem 
Fins Lucrativos e Filantropia 
do Instituto Urban: “A priori- 
dade fundamental dela é bo- 
tar o dinheiro para fora”. 
A primeira grande decisão 

que pessoas ricas tomam 
quando decidem doar é para 
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onde vão suas doações. No ca- 

so de Scott, ela usou conse- 
lhos extemnos, incluindo da 

Bridgespan Group, consulto- 
ria sem fins lucrativos nascida 

da Bain and Company, em vez 
de estabelecer uma burocra- 

cia por conta própria. 
A abordagem envolve distri- 

buir doações por organizações 
relativamente pequenas, que 
atuam em uma gama de cam- 
pos, incluindo equidade racial 
e de gênero, Boa parte das doa- 
ções de Scott foi para grupos 
locais nos EUA, como bancos 
de alimentos e YMCAs. 
A Bloomberg News enviou 

questionários para os bencficiá- 
rios de todas as 786 doações de 
Scott e obteve resposta de 270 
organizações, À pesquisa cons- 
tatou que metade delas, exclu- 

indo faculdades e universida- 
des, mantém menos de ço fun- 

cionários. Para quase 90% dos 
grupos, a doação de Scott foi a 
mais alta que já receberam. Em 
contraste, a Fundação Gates 
doou cerca de 30% de seu fun- 
doao longo de duas décadas pa- 
ra dez grandes instituições in- 
ternacionais, incluindo a Orga- 
nização Mundial da Saúde; a 
aliança vacinal Gavi;e o Fundo 
Global de Luta Contra Aids, Tu- 

berculose e Malária. 
A segunda decisão é como 

distribuir o dinheiro. Neste 
sentido, a decisão de Scott de 

realizar doações irrestritas é 
popular entre beneficiários. Li- 
deres de ONGs reclamam há 
muito que doadores destinam 
dinheiro para projetos especifi- 
cos, O que faz com que eles te- 
nham dificuldades para finan- 
ciar as atividades cotidianas. 

Um terço dos grupos que rece- 
beram doações de Scott está 
usando odinheiro para contra- 
tar mais funcionários, e mais 

de um quinto planeja investir 
em tecnologia, segundo pes- 
quisa da Bloomberg. 

AVALIAÇÃO. Scott está finan- 
ciando pessoas com experiên- 
cias próprias a respeito dos 
problemas que buscam solu- 
cionar. O Interfaith Youth Go- 
re, por exemplo, que recebeu 
US$ é milhões, foi fundado 

por Eboo Patel, americano de 

ascendência indiana adepto 
do islamismo ismaelita, Com 
base em Chicago, a ONG deci- 
diu usar parte do dinheiro pa- 
ra lançar uma revista digital 
que trata de assuntos como jo- 
gadores de beisebol judeus e 
festivais vodu no Haiti. Im- 
plícito na doação, afirma Pa- 
tel, está o reconhecimento de 
que a pessoa que tem dinheiro 
não sabe necessariamente o 
melhor modo de gastá-lo. “Is- 
so faz o beneficiário se sentir 
honrado e digno.” 
A terceira decisão é como 

avaliar o que as ONGs fazem 
com o dinheiro, Scott falou 
pouco desse assunto, mas nes- 
te sentido também, afirmam 
os beneficiários, a abordagem 
dela é suave. A uma delas, o 
Centro Nacional para Filan- 
tropia Familiar, foi solicitado 
o envio de um relatório anual 

“simples e breve” nos próxi- 
mos trés anos, que informe as 
atividades da organização. 
Não há nenhum tipo de formu- 
láriooumodelo para esse rela- 
tório e nenhum esforço de 
aconselhamento para a organi- 
zação é feito ao longo desse 
tempo. Scott cunhou um ter- 
mo para essa abordagem: “Se- 
mear concedendo”. 

Tenha sido esta sua intenção 
ou não, Scott fez um desafio 

muito necessário ao modelo 
hierárquico de burocracia que 
prevaleceu na filantropia por 
décadas. Isso parece já estar in- 
fluenciando outros ricaços. O 
ex-marido de Scott, por exem- 
plo, é criticado por rejeitar aas- 
sinar o Giving Pledge e ser vaga- 
roso em fazer doações. Mas, 
quando Bezos voltou para a 
Terra, após sua primeira via- 
gem ao espaço, este ano, ele 
anunciou uma doação de US$ 
200 milhões que foi uma sur- 
presa para os beneficiários e foi 
concedida na forma de financia- 
mentos irrestritos, “Sem buro- 

cracia”, afirmou ele, 

Nada disso indica que Scott 
tenha encontrado alguma fór- 
mula mágica para a filantropia 
responsável. Em busca de dis- 
crição, ela abdica de transpa- 
rência. Scott manteve secretos 
seus conselheiros e, desta ma- 
neira, nenhum dos lideres de 
ONGs ávidos para entrar em 
seu radar conseguiu entrar em 
contato com ela, a não ser por 

comentários em seu blog. 

Bilionária 
Scott obteve sua fortuna 
quando seu casamento 
de 25 anos com Bezos 

terminou, em 2019 

Existem tantos estelionatários 
que fingem fazer doações em 
nome de Scott que o perfil dela 
no Twitter direciona vítimas 
para a página de reclamações 
do FBI. E pelo motivo de Scott 
doar como individuo, ela não é 

sujeita à mesmas auditorias 
que uma fundação. Rob Reich, 
da Universidade Stanford, 
aponta que essa opacidade é ra- 
raentre grandes doadores, “Ts- 
so insulta cidadãos democrati- 
cos por causa do tipo de poder 
que ela ostenta”, observa. 

Evidentemente, a estratégia 
de Scott poderia mudar. Ela 
mal começou a dar suas cartas 
no mundo da filantropia. 
Quando anunciou sua primei- 

ra rodada de doações, no ano 
passado, prometeu “manter O 
ritmo até o cofre esvaziar”. Is- 
so pode ser mais dificil do que 
parece, A fonte de sua fortuna 
é uma participação de 496 na 
Amazon, que ela recebeu no di- 
vórcio. O valor da ações au- 
mentou 95% desde então. E o 

cofre de Scott está mais cheio 
agora do que quando ela come- 
cou a distribuir o dinheiro. & 
TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL 
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or trás do menor Enem desde 2005, 
jovens que tiveram de adiar sonhos 

O ensino remoto ruim, em meio à pandemia, desmotivou muitos, enquanto outros 

tiveram de buscar emprego ou mesmo nem tinham dinheiro para pagar a inscrição 

Oséas Ferreira, de 20 anos, tra- 

balha como empacotador em 
um frigorifico. Em algum mo- 
mento entre o início e o fim da 
jornada de dez horas, perce- 
beu que o sonho de estudar es- 
capavaentreos dedos. Ele que- 
ria cursar Direito, mas hoje, 
quando colegas da mesma ida- 
de estiverem a caminho do 
Exame Nacional do Ensino Mé- 
dio (Enem), ficará ainda mais 
distante da universidade. 
“Tem hora que dá desespe- 

ro. Sempre gostei de estudar e 
não tenho oportunidade”, diz 
o jovem de Contagem, região 
metropolitana de Belo Hori- 
zonte. Ferreira faz parte de um 
sTupo que se tornou mais nu- 
meroso este ano: aqueles que 
nem chegaram a se inscrever 
no Enem, Porta de entrada pa- 
ra o ensino superior brasileiro, 
o exame será aplicado hoje e 
no próximo domingo, em 
meio a denúncias de tentativa 
de controle sobre questões da 
prova e crise com servidores 
do Instituto Nacional de Estu- 
dos e Pesquisas Educacionais 
(Inep), responsável pelo teste. 
Desde 2005, 0 Enem não ti- 

nha númerotão baixo de inscri- 
ções. E, naquela época, a prova 
nem era usada para entrar em 
universidades públicas. O to- 
tal de candidatos que vai fazer 
este Enem - cerca de 3,4 mi- 
lhões — é quase metade do que 
o Ministério da Educação 
(MEC) esperava de inscritos 
noinício do ano, Em relação ao 
ano passado, houve redução 
de 41% no total de inscrições. 

A queda é maior entre os can- 
didatos que já haviam conclui- 
do o ensino médio. E excluiu 
ainda mais pretos, pardos e in- 
digenas. O corte na gratuidade 
para quem faltou no ano passa- 
do afastou ainda estudantes 
pobres que não conseguiram 
pagar a taxa de R$ 85 para parti- 
cipar.O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, que brigou na 
Justiça para não reabrir o pra- 
zo de inscrição, minimizou no 
Congresso o recorde negativo. 
“Quero saber de fato quantos 
vão fazer o Enem”, disse. 
Em setembro, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) deter- 
minou a reabertura do prazo 
de inscrição com gratuidade 
para quem faltou na edição pas- 

sada. O Enem de 2020, realiza- 

do em janeiro deste ano, teve 
recorde de abstenção - grande 

parte de jovens que faltaram 
com medo de contaminação 
pela covid-19. À adesão à nova 
rodada de inscrições agora foi 
baixa: só 280 mil alunos a 
mais, que vão fazer aprova ape- 
nas em janeiro de 2022, 

Exame ocorre em meio a 
denúncias de tentativa de 
controle sobre questões e 

crise com servidores 

O ensino remoto ruim, em 

meio à pandemia, desmotivou 
os estudantes. “E complicado, 
não tem como aprender como 
eu quena. Não me sinto prepa- 
rada”, diz Karen Carla Alves, 

de 17 anos. Após quase dois 
anos de aulas online, a jovem 
mineira decidiu não se inscre- 
ver e tentar só depois uma va- 
ga em Medicina Veterinaria. 

Já Thiago Henrique Almei- 
da, de 18 anos, começou a tra- 
balhar para ajudar o tio. Mora- 
dorde Epitaciolândia,no Acre, 
ele leva e traz gado entre dois 
municipios do interior. “Não 
consegui aprender de verdade. 
A gente só pegava material na 
escola, e assistia pela televi- 
são, quando dava o sinal”, diz. 
“Meu tio me disse que no próxi- 

Saiba mais 

O segundo Exame Nacio- 
nal do Ensino Médio (E- 
nem) realizado em meio à 

pandemia começa hoje. 
Candidatos devem usar 

máscara de proteção con- 
tra a covid-19 durante toda 

a prova e haverá distancia- 
mento nas salas. Neste 

ano, pela primeira vez, a 
versão digital do Enem 
ocorrerá simultaneamente 
à versão impressa. Serão 
aplicados neste domingo 
testes de Linguagens, Reda- 
ção e Ciências Humanas, 
além de Lingua Estrangei- 
ra. Os portões de acesso 
aos locais de prova serão 
abertos às 12 horas e fecha- 
dos às 13 horas. À aplicação 
terá início às 13h30 (horá- 
rio de Brasilia). 

mo ano vai pagar um pre- 
Enem para mim. Quero fazer 
Engenharia Elétrica. Não 
adiantaria tentar agora,” 

Diretores e professores bem 
que tentaram mobilizar os es- 
tudantes, mas a crise fez força 
contrária. No Amapá, Arnanda 
Oliveira, responsável pelo ensi- 
no médio na Secretaria de Edu- 
cação, viu familias sairem da 
capital e voltarem para comu- 
nidades rurais ou ribeirinhas 
para sobreviver - muitas delas 
sem computador ou celular. 

“A gente já percebeu esse im- 
pactono Enem 2020 emais ain- 
da este ano. Qualquer ação 
que envolva WhatsÃpp, ou al- 
go simples de internet, temos 
dificuldade de alcance”, afir- 

ma. “A educação dificilmente 
vai ficar em primeiro plano, 
porque essas pessoas preci- 
sam comer.” À queda de inscri- 
tos neste Enem é ainda maior 
na faixa de z1a 30 anos -— 68,8%, 

em relação à edição passada, 

CRISE. Em Pernambuco, ausén- 
cias de alunos em aulas prepa- 
ratórias para o Enem, aos sába- 
dos, chamaram a atenção. “Per- 
cebemos que muitos estavam 
indo trabalhar na feira livre, co- 
mo carregador, qualquer fun- 
ção que oferecesse remunera- 
ção”, diz Regina Melo, gerente 
geral do ensino médio e anos 
finais do fundamental da Se- 
cretaria de Educação. 
A morte de parentes próxi- 

mos pela covid-9 também for- 
çou jovens a buscarem empre- 
go, antes de pensarem em con- 
tinuar às estudos. “Vimos mui- 

tos casos de alunos que preci- 
saram trabalhar para susten- 
tar os irmãos porque os pais 
faleceram”, diz Sirlei Bayma, 

gerente do Ensino Regular da 
Secretaria de Educação e Des- 
porto do Amazonas. 

No Rio Grande do Norte, o 

secretário estadual da Educa- 
ção, Getúlio Marques, calcula 

que 20 mil tinham interesse 
em fazer a prova (chegaram a 
se cadastrar), mas não tiveram 
a inscrição concluída, por falta 
de pagamento ou desistência. 
“O impacto vai ser grande nes- 
sa geração, para Os próximos 
anos, com menos gente qualifi- 
cadano tempo certo.” Procura- 
do sobre as causas do encolhi- 

mento do Enem e políticas pa- 
ra reverter o problema, o MEG 
não se manifestou. € icoLasora- 
RAM ALINE RESEALLA E JOÃO RENATO JÁCOME 

WASHINGTOM ALVES ESTADÃO 

Oséas Ferreira teve de trocar livros por dura jornada de trabalho 

Passo atrás na redução 
das desigualdades 

a quedaexpressivano 
| | múmero de inscritos 
“e “do Enem - que afeta 
sobremaneira os milhões de 
alunos das escolas públicas, 
em especial os mais pobres — 
tem relação direta com, pelo 
menos, três fatores. À fragi- 
lissima estrutura do ensino 
remoto e a quebra do vínculo 
de muitos alunos com os estu- 
dos inviabilizou a preparação 
de muitos estudantes que, 
em condições normais, pro- 
vavelmente participariam. 

Outro fator importante es- 
tã relacionado ao brutal em- 
pobrecimento das famílias, 
decorrente da crise econômi- 
ca e potencializado por um 
auxilio emergencial errático 
e intermitente (por decisão 
do governo). Essa situação 
afeta inúmeros jovens em ida- 
de escolar para que comple- 
mentem a renda familiar e 
também outras pessoas que 
enxergam no Enem a porta 
para um futuro melhor. 

Por fim, a decisão do go- 
verno Bolsonaro de não rever 

4 regra que nega o direito à 
taxa de isenção aqueles que 

não comparéceram ao exame 
noanoanterior dificultou de- 

liberadamente a participa- 
ção de várias pessoas que em 
2020, em um dos períodos 
mais criticos da pandemia, 
faltaram no dia da aplicação, 
enão podem arcar coma taxa 
de R$ 85. Está aí a verdadeira 
marca desse governo no 
Enem, ou seja, tem sido um 

destruidor da Educação. 

Fragilidade do remoto, 
empobrecimento e veto 
de isenção a ausentes 
foram determinantes 

Quando se trata de Educa- 
ção, é preciso combinar res- 
postas emergenciais com po- 
líricas de longo prazo. Privar 
os mais pobres do acesso ao 
ensino superior é um enor- 
me passo para trás na dimi- 
nuição das desigualdades so- 
cioeconômicas. Bloquear as 
melhores oportunidades pa- 
ra quem mais precisa, e para 
aqueles que foram mais preju- 
dicados. pela pandemia e 
abandonados pelo governo 
federal, custará caro ao de- 
senvolvimento do Pais.e 

É PRESIDENTE EXECUTIVA DO MOVIMENTO 
TODOS PELA EDUCAÇÃO 
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NOTAS E INFORMAÇÕES 

O Eneme a 
ética torta 

Ao tentar dar acesso à prova para 

docentes não selecionados em edital, 

autoridades afrontaram a lei e a ética 

o tentar incluir professores que não fo- 
ram formalmente selecionados na pre- 
paração do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) deste ano, contrariando 
todo o protocolo de segurança do Insti- 

tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio- 

Vida na cidade 

Passeios revelam a 
história de negros 
em São Paulo 
Roteiros incluem 

lugares de resistência, 
ram a gritar “Liberdade”. 
Descendo a Rua dos Estudan- 

nais (Inep), o presidente do órgão, Danilo Dupas, e 
o ministro da Educação, Milton Ribeiro, mostra- 

ram não preencher os requisitos jurídicos e éticos 
minimos para Exercer seus respectivos cargos. 

Entre os nomes que tentaram indicar há uma 
professora de biologia negacionista e quatro do- 
centes ligados à Universidade Mackenzie, de onde 
vieram Dupas e Ribeiro. Hã, também, professores 
vinculados a um grupo bolsonarista cujo objetivo é 
“romper coma hegemonia da esquerda e combater 
a perseguição ideológica”, Publicada pelo Estado, 
a relação de nomes e suas vinculações políticas foi 
o que levou dezenas de técnicos do Inep a entrega- 
rem seus cargos, gerando uma crise que pode com- 
prometer a credibilidade dos resultados da versão 
de 2021 do Enem, que será aplicada neste e no 
próximo domingo. 

Como lembram antigos presidentes do Inep, 
desde que o Enem foi criado, em 1998, a composi- 

ção da lista com os nomes dos professores respon- 
sáveis pelas questões do Enem passa por um pro- 
cesso de seleção formal complexo e transparente, 
que envolve editais e parcerias regulamentadas 
por lei firmadas com entidades do setor educacio- 
nal. Por isso, ao autorizar que pessoas de sua con- 
fiança ingressassem na sala segura do Inep e, des- 
sé modo, tivessem condições de interferir na ela- 
boração da prova, Ribeiro e Dupas feriram “um 
dos princípios básicos da gestão pública”, afirmou 
o professor Francisco Soares, que presidiu o Inep 

asi nos SÉ 

| IE r | 

| ER sa ADOS 

METRÓPOLE 

entre 2014 € 20165. 
O mais grave é que essa não teria sido a primeira 

vez que Ribeiro passou por cima da legislação e 
agiu de forma sibilina. Às vésperas do Exame Nacio- 
nal de Desempenho dos Estudantes (Enade), que 
avalia o ensino superior, ele foi acusado de ter 
interferido em favor de um centro universitário de 
Londrina, que teria fraudado as provas, levando os 
estudantes de biomedicina da instituição a obter 
notas muito acima da média. A coordenadora des- 
se curso fez parte da comissão que elaborou a ava- 
liação para o MEC. Após a denúncia ter vindo a 
público, o ministro, que é pastor presbiteriano, 
teria se reunido com pastores ligados a esse centro 
universitário, que é vinculado a uma igreja presbi- 
teriana, e as investigações foram proteladas. Em 
nota,o MEC informou que as apurações não deram 
em nada e que agiu “dentro dos princípios éticos”. 

O conceito de ética está mal utilizado, Tanto no 
episódio do Enade quanto na prova do Enem, o 
fato é que as autoridades educacionais agiram de 
modo opaco — se conseguiram o que queriam, é 
outro problema, É por esse motivo que elas não 
estão à altura dos cargos públicos que exercem, 
Ribeiro deveria saber que educação é não só trans- 
missão de informações, mas, também, formação 
com base em principios e valores. A ética é um 
desses valores, Mas ela tem de ser efetivamente 
praticada e não enunciada de modo apenas retóri- 
co em notas oficiais, 6 

WERTHER SáNTAME/ESTADÃO 

de São Paulo”, do Instituto 

Pólis, a cidade tem 367. Delas, 
só 6 são de figuras negras, me- 
nos de 2335 do total, 
A estátua de Zumbi dos Pal- 

marestem 1,67m (2,2m, con- 
siderando o punho erguido). 
Ela divide o espaço com o co- 
reto da Praça Antonio Prado e 
está ao lado das mesas do bar 
e restaurante Salve Jorge. Já a 
estátua de Borba Gato, em 
Santo Amaro, tem 10 metros 

(13 m com o pedestal). 

venda, tortura ou 
execuções de 
escravizados; 
estátuas são raras 

Organizados por empreende- 
dores e ativistas, passeios tu- 
risticos mostram como à pre- 
sença negra foi apagada ou mi- 
nimizada em vários locais his- 
tóricos de São Paulo. Os rotei- 
ros incluem lugares de resis- 
tência, venda, tortura ou exe- 
cuções de escravizados, indi- 
cados com sinalizações discre- 
tas ou nem isso. 

Soba curadoria da platafor- 
ma de afroturismo Guia Ne- 
gro, o Estadão fez uma cami- 
nhada pelo centro da capital 
no dia 15, seguindo os pontos 
pretos do mapa. O encontro é 
na Praça da Liberdade. Nos sé- 
culos 18e 19,0 local era o Lar- 
go da Forca, onde negros e in- 
digenas eram castigados, Isso 
está sinalizado com uma pla- 
cade 35 centimetros de diâme- 
tro na saida lateral do metrô. 
O marco cita as execuções, 

entre elas a de Francisco José 
das Chagas, o Chaguinhas, ca- 
bo negro condenado por lide- 
rarum motim pela falta de sol- 
do. Após a corda arrebentar 
duas vezes, as pessoas passa- 

tes, está a Capela de Nossa Se- 
nhora dos Aflitos. Ela é o que 
restou do local que recebeu in- 
digentes e condenados à forca, 
a maioria escravizados fugiti- 
vos entre 1775 a 1858. É ali que 
está enterrado Chaguinhas, 
quevirou santo popular e ainda 
atrai visitantes. 

Outro passeio na cidade é o 
“Volta Negra”, do coletivo Car- 
tografia Negra. O inicio da cami- 
nhada de nove pontos é o Largo 
da Memória, no Anhangabau. 
Ali, no Obelisco de Piques, fun- 

Registro do pelourinho paulistano, em uma saída lateral do metrô 

cionavam feiras e leilões para 
vender pessoas escravizadas 
até o fim do século 19. Há uma 
placa de identificação, que não 
cita o leilão. Outro ponto é o 
Largo da Misericórdia. Cons- 
truido pelo arquiteto e enge- 
nheiro negro Joaquim Pinto de 
Oliveira, o Tebas, emizoa, o lar- 
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go era um lugar onde mulheres 
ehomens negros se reuniam pa- 
raconversare organizar manei- 

ras de resistir à escravidão, 

MINORIA. As estátuas recebem 
atenção especial nos roteiros. 
Segundo a pesquisa “A presen- 
ça negra nos espaços públicos 

, PETES IPA? 

Em outros casos, as está- 

tuas são controversas, como 
uma “mãe preta” do Largo do 
Paiçandu, referência às amas 
de leite. É a única estátua de 
uma mulher negra em São 
Paulo. “Essa representação re- 
força a ideia de subalternida- 
de das mulheres negras”, ex- 
plica o jornalista Guilherme 
Soares Dias, do Guia Negro. 
Para os pesquisadores, a sub- 
representação de negros e in- 
digenas evidencia o racismo 
estrutural, & 
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odos os que têm filhos, 

alunos, sobrinhos, ne- 
tos etc., ou seja, todos 

que, direta ou indireta- 
mente, estão ligados à educa- 
ção dos mais novos, já ouvi- 
ram e/ou usaram a palavra e, 
consequentemente, O concei- 
to de autonomia. Na verdade, 

esbanjamos à uso dessa pala- 
vra, Por isso, vale a pena pen- 
sarmos sobre os processos 
que auxiliam os mais novos na 
conquista da autonomia. 

A família tem sofrido mui- 
tas mudanças nas últimas deé- 
cadas e, mesmo assim, conti- 
nua sendoa instituição primei- 
ra na formação dos filhos para 
a autonomia, Já a escola, que 

tem resistido fortemente às 

mudanças para se aproximar 
do século 21, também tem 

grande responsabilidade nes- 
sa questão. Ao lado dessas 
duas instituições, todo o con- 
texto em que a criança ou O 
adolescente vive também in- 
fluencia seus processos de 
aquisição de autonomia. 

Afamília, por excesso de cui- 
dados e de proteção, pode ini- 
birnos filhos o desenvolvimen- 

to de sua autonomia. Sempre 
me espanto ao saber que pais 
de jovens universitários ainda 
têm como sua responsabilida- 
de acordar o filho para que ele 
chegue a tempo para suas au- 
las,e mais: leva-loate a faculda- 

SAB. Fernando Reinachos DOM. Renata Cafardo a cada 15 diasje Rosely Seção [a cada To dias; 

de. Como pode um jovem, no 
fim de sua adolescência, ter 
sua vida sob sua responsabili- 
dade se os pais agem assim? 

Sempre me espanto 
ao saber que pais de 
universitários têm 
responsabilidade de 
acordá-los para aula 

A escola, por sua vez, por 
adesão quase exclusiva ao ensi- 
no das disciplinas do conheci- 
mento, deixa de lado o desen- 
volvimento social e emocional 
de seus alunos, perdendo as- 
sima oportunidade de colabo- 

Rosely Sayão rosely estrdaodipm il com 

Filhos precisam de autonomia 

rar para que eles tenham 
maior responsabilidade sobre 
si, por exemplo. Um bom 
exemplo disso é o decréscimo 
dedicado as artes, assembleias 

erodas de conversa, por exem- 
plo, à medida que os alunos 
avançam nas séries, 

Bem, mas o que é autono- 
mia? Um conceito complexo e 

dificil de explicar mas, de um 
modo geral, é a pessoa ter capa- 
cidade de administrar a pró- 
priavida, ouseja, tomar as deci- 
sões e agir de acordo consigo 
mesmo, seus valores e princi- 
pios, seus interesses, suas ne- 

cessidades, seus compromis- 
sos etc. E tudo isso sem des- 
considerar a interdependên- 

cia que temos com os outros! 

Parece simples e fácil, mas 
não é. Por isso é que, para che- 
gar à autonomia, é tão precio- 
socautoconhecimento. Preci- 

samos investir na formação de 
autonomia de filhos e alunos 

com muita dedicação: é funda- 
mental para a vida pessoal e 
profissional. Cada vez mais as 
corporações falam em autoges- 
tão, criatividade e empatia, en- 

tre outros, como caracteristi- 

cas fundamentais para o bom 
profissional. E como alcançar 
essa habilidade sem ter tido 
acesso à autonomia? & 
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E AUTORA DO LIVRO EDUCAÇÃO 
SEM ELÁ-BLÁ-BLÁ 

Mudanças climáticas 

Fenômeno La Nifia provoca mais chuvas e 
dias frios até o fim de novembro no Brasil 
Especialistas apontam 
queda na temperatura 
das águas do Pacífico 
como causa do clima 
atípico para esta 
época do ano 

O excesso de chuva cas tempe- 
raturas mais baixas devem se es- 

tender até o fim do mês, com 
possibilidade de geada no Sul. 
A primavera tão chuvosa € até 
mesmo fria em algumas re- 
giões tem explicação: o Brasil 
está sob a influência de La Nifia 
desde outubro, O fenômeno 
moderado este ano terá impac- 
tono clima do País pelo menos 
até o fim do verão, segundo a 
Administração Oceânica e At- 
mosférica dos Estados Unidos 
(NOAA, na sigla em inglês), 
mas há so% de chance de que se 
estenda até o outono. 
Enquanto o El Nifio é carac- 

terizado pela elevação das tem- 
peraturas da superficie das 
águas do Oceano Pacífico nas 
Zonas equatoriais, 0 La Nifia é 
o oposto. Trata-se de um res- 
friamento das águas em pelo 
menos 0,5ºC. Em geral, o fenó- 

meno provoca o aumento das 
chuvas no Norte eno Nordeste 

esecas na Região Sul, com com- 
portamento imprevisível para 
o Sudeste. 

Neste ano, essa região foi 
mais afetada por chuvas do que 
por estiagens, como aconteceu 
nó ano passado, quando tam- 
bém registramos La Nifia, só 

EFEITO CLIMÁTICO 

La Niiia é esfriamento anormal e prolongado das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial 

AMERICA 
DO SUL 

“Estudos mostram que 
nas últimas duas décadas 
tivemos comportamento 
de chuvas diferente do 
registrado em anos 
anteriores, compatível 
com um planeta mais 
aquecido.” 
Giovanni Dolif 

Cemaden 

que com mais intensidade. Por 
causa disso, o Pais experimen- 
tou uma estiagem intensa que 
afetou lavouras, secou rios e te- 
ve um impacto severo na gera- 
ção de energia hidrelétrica. 
“A marca típica da La Nifia 

oo NM 

do 

- VENTOS 
ALÍSIOS 

AMÉRICA 
Bo SUL 

TRÓPICO 
DO EQUADOR 

no Brasil é a redução das chu- 
vas no Sul e o aumento das pre- 
cipitações no Norte e no Nor- 
deste”, explicou o pesquisador 
Giovanni Dolif, do Centro Na- 

cional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Naturais 

(Cemaden). “Dependendo do 
ano, essa área mais seca se €s- 
tende até o Sudeste, o Centro- 
Oeste. Nesteano aáreadechu- 

va foi ampliada,” 
Segundo especialistas, as chu- 

vas desta primavera não são su- 
ficientes para reverter o déficit 
nos principais reservatórios de 
água do Pais. Serão necessários 
vários verões chuvosos para re- 
solver o problema, que já consi- 
deraria o impacto das mudan- 
ças climáticas. 

Fenômeno natural 

O Com ventos 
intensos, a água quente 

é represada na costa da 
Austrália 

É Sob a massa quente, 
a água fria é empurrada 
para a costa da América 
do Sul, onde sobe à 

superficie. A água fria 
inibe a formação de 
nuvens e muda o clima 

detodo continente 

“Asecadosreservatórios não 
é fruto apenas de um verão e 
um inverno com pouca chuva”, 
afirmou Dolif, se referindo ao 
que ocorreu no ano passado. 
“Estudos do Cemaden. mos- 
tram que nas últimas duas déca- 
dastivemos um comportamen- 
to de chuvas diferente do regis- 
trado em anos anteriores, com- 

pativel com um planeta mais 
aquecido.” 
O meteorologista Marcelo 

Seluchi, também do Cemaden, 
não atribui ao fenômeno La 
Nifia a primavera mais chuvo- 
sa. Mas concorda com o colega 
sobre a questão dos reservató- 
rios. “Precisamos de uma se- 
quência de anos chuvosos para 
recuperar os reservatórios.” 

Efeitos no Brasil 

DO ALHENTO Da Ha, 

E TEMPRSEÇO E FRIO 

CENTRO-DESTE 

FDGRAFICO ESTADÃO 

ÚNICO. Embora La Nifia siga al- 
guns padrões, isso não significa 
queele se manifeste exatamen- 
te damesma forma, Cada even- 
to é único. Segundo o Instituto 
Nacional de Meteorologia (In- 
met), os efeitos do fenômeno 
neste ano, no Brasil, deverão 
ser sentidos de forma modera- 

da durante a primavera, 
Para Marcelo Seluchi, as bai- 

xas temperaturas registradas 
nesta primavera estão relacio- 
nadas ao La Nifia. Celso Olivei- 
ra, do Climatempo, concorda 

com o colega. Segundo ele, ain- 
da veremos dias frios no Sulatê 

o fim de novembro, inclusive 
com possibilidade de geadas 
nas regiões mais altas de Santa 
Catarina, € 
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CONSCIÊNCIA NEGRA SÃO PAULO RECLAMA HÁ UM SÉCULO 

WEATHER SANTAMA/ESTADÃO 

q Problema com cobrança Os militares e as eleições 

retroativa de IPTU 

Pelo Brasil 

Marchas contra o racismo incluem crítica ao governo 

Movimentos negros promoveram ontem manifestações contra o racismo em várias 
cidades do País. Em São Paulo, a 18º edição da Marcha da Consciência Negra (foto) ocor- 
reu na Avenida Paulista, incluindo ainda críticas ao governo Jair Bolsonaro. 

Cronograma da vacinação 

SÃO PAULO 

A capital está imunizando com 
a 3.º dose todos aqueles acima 
de 18 anos. Além disso, man- 
têma aplicação extra para traba- 
lhadores da GCM, sepultado- 
res, fiscais e profissionais de 
saúde e de educação. 

CAMPINAS 

O município está aplicando a 
dose de reforço em pessoas aci- 

FALECIMENTOS 

Ana Aparecida de Jesus Marrao 

dos Santos - Aos 81 anos. Era viúva. 

Deixa 05 filhos Daniel, Cartos Alberto, 

parentes e amigos. O enterro foi reali- 

ma de 18 anos. Os elegíveis não 
precisam de agendamento, 

RIBEIRÃO PRETO 
A cidade está aplicando a pri- 
meira, a segunda e a terceira 
doses nos públicos elegíveis, 
como maiores de 18 anos, que 
já podem receber a dose extra. 

RIO DE JANEIRO 

Amanhã, a prefeitura vai conti- 
nuar imunizando maiores de 
6ó anos com o reforço. € 

zadono Cemitério Jardimido Pêssego. 

Rachel Yacoub Elie Youssef Wahba 

- Bos 1 anos, Filha de Yacoub Wahba 

e Ines Wahba. Deixa os filhos Lia, Eli, 

A família e os amigos de 

Luiz Roberto de Souza Queiroz 

Thompson (Bob) 
Comunicam o seu falecimento e convidam para a Missa de 7º dia, 

que se realizará na próxima terça-feira, dia 23 de novembro, às 11 h, 
na Paróquia São José, na Rua Dinamarca, 32 - Jd. Europa. 

Bic MAWEB. 
; TRES] Confira mais algumas cidades 
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David, parentes e amigos. O enterro 

foi realizado no Cemitério e Cremató- 

rio Primaveras, 

Maria do Carmo Gonçalves - Aos TO 

anos, Filha de João Gonçalves Macha- 

do é Ana Nuns da Lima. Era solteira. 

Deixa o filho Washington, parentes e 

amigos. O enterro foi realizado no Ce- 

mitério e Crematório da Paz. 

Xx 

Reclamação do leitor Jor- 
ge Luiz Babadópulos: 
“sou, junto com meus ir- 
mãos, dono de dois imóveis 
na Ruado Hipódromo, Brás, 
herdados do meu pai, há 
mais de 30 anos. Sempre re- 
colhemoso IPTU. Agora, re- 

cebemos da Secretaria Mu- 
nicipal da Fazenda, pelo site 
da Prefeitura, o lançamento 
de débitos retroativos, co- 
brindo o periodo de 2016 a 
2021, sem informações adi- 
cionais. A diferença para es- 
ses anos corresponde a 70% 
do IPTU de 2027. Solicita- 
mos que a prefeitura expli- 
que as alteraçõesca cobran- 
a retroativa” 
Resposta da Prefeitura de 
São Paulo; “A Prefeitura de 
são Paulo, por meio da Se- 
cretaria Municipal da Fa- 
zenda, informa que os imó- 
veistiveram seu valor de IP- 
TU recalculado por conta 
de alterações no Cadastro 
Imobiliário Fiscal. Por moti- 
vode sigilo fiscal, a Secreta- 
ria da Fazenda não fornece 

outras informações por es- 
te canal. Mas o contribuinte 

pode solicitar esclarecimen- 
tos no Portal SP1çó, na área 

FinançasiPTU” 

E Teve algun direito como csdadãa 
e! ou consumidor desrespeitado? O 
Ed blog seus Direitos pode ajudar, 
a Envie suas reclamações, com 95 

devidos documentos. dados pes 
soais e gurntatios, além do nome 
dos envolvidos na questão, para o 
spreclamagiestadao com 

Roberto Manuel Pinto - Aos 80 anos. 

Era casado com Olimpia dos Santos 

Pinto, Deixa as filhas Silvana e Rober- 

ta. O enterro foi realizado no Cemité- 

rio e Crematório Primaveras. 

Guilherme de Arruda Camargo - 

àos Tl anos, Era casado com Heloisa 

Pimenta de Arruda Camargo, Deixa 

as filhas Juliana, Renata, parentes e 

De filhos Snirey e dalre os netos Júlea, André, Manela e 
Fredarico do querido 

José Goldflus 
comunicam com pesar à seu fedecimento. O sepultamento sera realizado HOJE, 
211 às 10/00 horas no Cemitério Israelita do Butantã. Setor E quadra 178. 

Rio-Umtelegrammadogeneral 
Cardoso de Aguiar declarando 
que a oficialidade da 6.4 região 
militar apoia incondicionalmen- 
teacandidaturado sr. Nilo Peça- 
nha, foi recebidohontem pelo se- 
nador fluminense, que a entre- 
gou ao sr. Octavio Rocha afim de 
queestevenficassea sua authen- 
ticidade. O sr. Octavio Rocha 
mostrou-o na Camara a vários 
deputados, entre os quaes o sr. 
Mello Franco, que lhe pergun- 
tou se concordava com a attitu- 
de dos militares. & 

Esteespáço se desbra à correção de prris 

publicados na edição impressa do ESTADÃO. 
Você pode cotaborar eniando e-mail para 
correcoes prestadas com. As correções abirar- 
gemerros como: de informação, nome, carga, 
dadas mumeéricas, entre quiros. 

Del Para ver ns resultados, aponte a câma- 
eo rado seu celular para o DR Code ou 

Es porre: httpsoilotérias. está- 
e dad com.brimega-sena, 

Para publicar anúncio lúnebre: Balcão Limão [11] 2555-2130 / 2215-2573 PINHATEAPP (goi2a-2351 4 Atendimento de 2º 5 El-dus Sh3) ds 22h horas, Sábado das Oh ds FDA, Derningo das Dl ds Ha Sú-serdo pubiicadas noticias de aLeciimen 

tnimissa encarmindiadas pelo e mail fnlecimentosmestadaoCom con nome do rermetente, prelereço, Pq e jalgfiore 

amigos. Qenterro foirealizado no Ce- 
mitério Congonhas, 

Antonio Carlos de Faria Lima - Aos 

G3anos. Eracasado com Marcia Cristi- 

na ladocico de Faria Lima. Deixa os fi- 

lhos Caio, Ciro, parentes é amigos. O 

enterro foi realizado no Cemitério e 

Crematório Primaveras. 

MISSAS 

Pierre Isnard - Dia 23,3518 horas, na 

Paróquia N, Sra, Mãe da Igreja, na Al, 

Franca, 889, Jardim Paulista (| Mês). 

Cemitério Israelita do Butantã 

Matzeiva 

Jose Meiches - Hoje, às 1 horas no 5 

B- 0180 - Sep. 98. 



ESPORTES 
Barcelona passa sufoco, 

mas vence clássico 

na estreia de Xavi 
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uropa passa a investir forte nos 
técnicos especialistas em bola parada 

Cada vez mais os clubes recorrem a treinadores para aprimorar as jogadas em 

cobranças de faltas e escanteios, tanto para atacar como no momento de defender 

Nacobrança de escanteio, o la- 
teral do seu time atrapalha a 
movimentação do goleiro ad- 
versário, O zagueiro corre em 
direção à marca do pênalti, en- 
quanto os dois atacantes se 
movem em direções contrá- 
rias para confundir a marca- 
ção e abrir espaço para o volan- 
te aparecer livre para cabe- 
cear. Traçar estratégias eficien- 
tesna bola parada virou assun- 
to sério na Europa. Nos últi- 
mos anos, muitos clubes vêm 

apostando em técnicos espe- 
cialistas no assunto. 
A estratégia é montada após 

um grande levantamento de 
dados e extenso estudo do pró- 
prio elenco e também sobre o 
adversário. A especialização 
de funções na comissão técni- 
ca de times de futebol não é 
nova. Abrange dos preparado- 
res de goleiro aos analistas de 
desempenho. 
A última janela de transfe- 

rências foimovimentada no fu- 
tebol inglês não só envolvendo 
contratações de jogadores, 
mas também detreinadores es- 
pecíficos de bola parada. Na In- 
glaterra, o Arsenal tirou Nico- 
las Jover do Manchester City 
enquanto o United inaugurou 
a vaga com o jovem Eric Ram- 
sey, de apenas 29 anos. 
“O futebol é muito conserva- 

dor, mas essa é uma tendência 
natural, É ferramenta que po- 
de dar três, quatro pontos ao 
fim de uma competição e isso 
pode fazer a diferença para de- 
finir um título ou rebaixamen- 
to de um time”, analisa Eduar- 

do Dias, CEO do Footure, em- 

presa de scouting e que tam- 
bém presta análise de desem- 
penho para times e jogadores. 
Na última Copa do Mundo, 

42% dos gols sairam desse jei- 
to. À seleção brasileira foi eli- 
minada pela Bélgica por 21, 
sendo um dos gols em cobran- 
ça de escanteio. Além de 2018, 
a bola parada tem sido um pro- 
blema recorrente para o Bra- 
sil, Em Mundiais anteriores, 
caiu para Alemanha (2014), 
Holanda (2010) e França 
(2006) com gols de escanteios 
e cobranças de falta. 

EUROCOPA. À Itália foi campeã 
europeia este ano com um es- 
pecialista em bola parada e 
uma das maiores referências 

LAURENCE GALFEITHS:REUTERS-"T fais 

Gol de falta de Damsgaard, da Dinamarca, contra a Inglaterra na semifinal da Eurocopa; bola parada ganha importância cada vez maior 

As dicas de Neto e 
os ensinamentos de 
Marcelinho em vídeo 

Conhecido por ser um gran- 
de cobrador de faltas, o ex-jo- 
gador e comentarista Neto 
lamenta a ausência de espe- 
cialistas no futebol brasilei- 

ro. Longe dos campos, ele 
ainda tem os truques da bola 

parada na ponta da lingua. 
“E dom e treino. Óbvio 

que o treinamento, a repeti- 
ção, te traz a perfeição. Mas 
o dom é fundamental para te 
dar opções de batida”, diz. 
“Eu tinha mania de mirar no 
bico da bola, mas isso não 

muda nada, Tudo depende 
do posicionamento do golei- 

da área: Gianni Vio. Dos 13 gols 
marcados pelos italianos no 
torneio, apenas dois sairam as- 
sim, mas um deles foino empa- 
te contra a Inglaterra, justa- 

mente na final. Vio é um ex- 

banqueiro que atuava como as- 
sistente técnico em times me- 

nores nas horas vagas. São 
mais de 20 anos pesquisando e 

ro, da chuva... Há muitas va- 

riantes.” 

O idolo do Corinthians 
cobrava de 70 a 100 faltas 

por dia nos treinos. “Parava 
só quando inchava a perna. 
Isso fazia muita diferença.” 

Neto diz que tentava unir 

jeito com força. Quando a 
cobrança era mais perto do 
gol, era com jeitinho. “Não 
temos mais grandes cobrado- 
res por culpa do trabalho de 
base, que explora muito pou- 
co as bolas paradas.” 

Marcelinho Carioca, em 

video no YouTube, ensina 
suas manhas. “Na cobrança 
de falta de longa distância, é 
a famosa batida de três de- 

dos, Você corta a bola do 
meio para a esquerda.” é 

analisando escanteios, cobran- 
ças de falta e até laterais. Quan- 
do fez o curso para ser treina- 
dor, escreveu a tese Bola para- 
da: o atacante de 15 gols. 
O livro que escreveu sobre 

bola parada, intitulado Aqueles 
30% Extras, atraiu a atenção do 
ex-goleiro italiano Walter Zen- 
ga, que convidou Vio para inte- 

grar sua comissão técnica no 
“atania em 2008, quando a 
equipe lutava contraorebaixa- 
mento no Campeonato Italia- 
no. Em seu primeiro jogo, dian- 
te do Napoli, na vitória por 3 a 
o, um gol saiu de cobrança de 
falta e outro de escanteio, 
Eram jogadas ensaiadas, No 
fim do torneio, foram 17 dos 44 
gols em bola parada — quase 
409%. 0 time conseguiu perma- 
necer na primeira divisão. 

Vio também passou por Fio- 
rentina e Milan, além dos ingle- 
ses Brentford e Leeds. No ano 
passado, recebeu uma ligação 
do técnico da seleção italiana, 
Roberto Mancini, para fazer 
parte da comissão técnica na- 
cional. Convite aceito, parce- 
ria rendeu o título europeu ma 
disputa realizada este ano. 

Vio conta com um arsenal 
de mais de quatro mil varia- 
ções de jogadas de bola para- 
da. Cada estratégia é adaptada 
aos pontos fortes de cada joga- 
dor. “Você precisa analisar os 
atletas que possui e encontrar 
soluções sob medida para suas 
habilidades”, disse ao jornal 
La Nuova di Venezia. 

PARCERIA COM CENI. NO ano 

passado, Vio ajudou o técnico 
Rogério Ceni áépocano Forta- 
leza, a melhorar o desempe- 
nho da equipe no quesito. À co- 
missão técnica de Ceni e Vio 
trocaram arquivos de vídeos, 
dados e análises para corrigir 
erros e aprimorar a bola para- 
da do time cearense. 

Klopp treina até lateral 
O Liverpool falhava no 
fundamento e o técnico 

recorreu a Thomas Gronne- 

mark para melhorar 

Mas o futebol brasileiro ain- 
da não abraçou a nova tendên- 
cia. “A bola parada é uma fron- 
teira pouco explorada no fute- 
bol, especialmente, no Brasil. 

São várias resistências cultu- 
rais. Tem muita margem de 
melhora nos clubes brasileiros 
nesse aspecto. O jogo mudou 
em relação ao que foi no passa- 

do. Hoje, você tem aspectos 
que dificultam mais: há golei- 
ros maiores e mais ágeis que 
antigamente, há times que co- 
locam jogador deitadoatrás da 
barreira”, analisa Dias, o CEO 
do Footure. & 
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Copa Sul-Americana 

Com Nikão decisivo, Athletico-PR 
bate Bragantino e garante o bi 
Meia-atacante volta a 
se destacar, faz o gol 
da vitória no Uruguai 
e dá aos paranaenses 
a segunda taça do 
torneio continental 

O meia-atacante Nikão esta se 
tornando um dos maiores joga- 
dores da história do Athletico- 
PR. Ontem, pouco menos de 
um mês depois de ser funda- 
mental para colocar o time na 
final da Copa do Brasil, ele le- 
vou o Furação mais longe: mar- 
cou o gol da vitória por1a o 
sobre o Red Bull Bragantino 
que deu à equipe o segundo ti- 
tulo da Copa Sul-Americana. 
Os paranaenses haviam con- 
quistado a taça em 2018. 
Em 27 de outubro, Nikão fez 

os dois primeiros dos três gols 
que eliminaram o Flamengo 
em pleno Maracanã e coloca- 
ramo Athletico na final da Co- 

pa do Brasil contra o Atlético- 
MG. Ontem brilhou no Está- 

dio Centenário, com um belo 

gol aos 28 minutos do primei- 
ro tempo, que além do titulo, 
garantiu a classificação do ti- 
me para a Copa Libertadores 
da América de 2022. 

“A gente aprendeu a jogar es- 
se tipo de competição mata- 
mata. É uma equipe madura, 
experiente, com jogadores que 
jájogaram finais e sabem a ma: 
neira como funcionam as coi- 

sas. Está todo mundo de para- 
béns”, disse o jogador de 29 
anos à Conmebol TV. No Athle- 
ticodesde 2015. Nikão pode es- 

tar de saida, Seu contrato ter- 
minanofim do ano e ele já indi- 
cou que não pretende renovar. 

JOGO MORNO, Ao som dogrupo 
Barões da Pisadinha em um es- 

O MELHOR DA TV 

TÊNIS 
o Nitto ATP Finals 
Final de duplas 
10h30 | ESPN 
Final de Simples 
13h / ESPN 

FÓRMULA 1 
e GP do Catar 

10h30 / Band 

STOCK CAR 

e Etapa de Santa Cruz 
do Sul (RS) 

13h30 / Band 

FUTEBOL 
e Campeonato Inglês 

Fracasso de público 
| leva Conmebol a 
| remanejar as torcidas 

| Ana final da Copa Sul-Ameri- 
| cana registrou um público 
| decepcionante no Estádio 
Centenário, em Montevidéu. 

Com capacidade para 6s mil 
torcedores, a reformada are- 

na ficou com a maior parte 
| das sua arquibancadas, pinta- 
das em boa parte com a cor 
azul, à mostra. 

O alto preço dos ingres- 

| sos certamente afastou os 
torcedores das duas equipes, 

que precisariam viajar desde 
o Brasil e teriam gastos com 

' transporte, hospedagem e 

Feminino 

Manchester United x Arsenal 
gmo | Fox Sports 

e Campeonato Inglês 
Manchester City x Everton 
1h | ESPN Brasil 
Tottenham x Leeds 

13h30 | ESPN Brasil 
e Campeonato Holandês 
Waalwijk x Ajax 
12h40 | Fox Sports 

e Campeonato Brasileiro 
Corinthians x Santos 

16h | Globo / Premiere 

Fluminense x Ameérica-MG 

17h | Premiere 
Bahia x Cutaha 

19h | Premiere 
e Campeonato Brasileiro - 

alimentação, mas também os 
uruguaios. Um ingresso para 
o setor atrás do gol custava 
UsSg100 (R$ 560). 

O baixo público levou a 
Conmebol a concentrar os 
torcedores em um só setor 

do estadio, mais centraliza- 

do. Os paranaenses estavam 
em maior mimero. 

A entidade não divulgou 
público e renda de maneira 
oficial. Em seu site, 40 co- 

mentar o título do Athletico- 
PR escreveu: “Nikão marcou 

aos 29 minutos o único gol 
da partida no remodelado 
estádio Centenário, donde 

menos de 20 mil expectado- 
res repartiram a tribuna 
olímpica”. 

Serie B 
Coritiba x CSA 
16h | Premiere 

Brasil de Pelotas x Botafogo 
16h/ SporTV 
Náutico x Aval 
19h | SporTV 

o Campeonato Brasileiro 
Sub-zo 
São Paulo x Internacional 
16h | Band 

é Campeonato Argentino 
Platense x River Plate 

21h30 / Fox Sports 2 
e Copa Libertadores 
Feminina 
Independiente Santa Fe 
x Corinthians (final) 
zoh | Fox Sports 

MATAÇHA PISAREMED SP 

DECISÃO DA COPA SUL-AMERICANA 

É am 
ATHLETICO-PR BRAGANTINO 

| O 

Gol: Nikão, aos 29min do 1º tempo 
ATHLETICO-PR: Santos Pedro 
Henrique, Thiago Heleno e Hernán 
dez (Ze lvaldo); Marcinho, Erick (Cane- 
sin), Léo Cittadini (Nicolas) e Abner: 
Nikão, Terans (Christian|e Kayzer 
Pedro Rocha). 
Técnico: Alberto Valentim 
RE BRAGANTINO: Cleiton; Ad=r- 
lan, F. Bruno, Lêo Ortiz e Edimar [L, 
Cândidol; Jadsom, Praxedes (6. No- 
vaesj e Cuello [Alerrandro!; Helinho, 
Artur (Leandrinho) e Ytalo (Hurtado). 
Técnico: M, Barbieri. 
Juiz; Andres Matonte (URL. 
Amarelos: F, Bruno, Cittadini, Aly 

ner, Enck e Aderta. Local: Estádio 
Centenário, em Montevidéu, 

e Major League Soccer 
New York City x 
Atlanta United 
17h / Fox Sports 2 

FUTSAL 
e Liga Nacional 
Foz Cataratas x 
Magnus Sorocaba 
uh | Cultura / TV Brasil / 
SporTV 

FUTVÓLEI 
e Liga Mundial (finais) 
14h / SporTV 

BASQUETE 

AB ESPORTES 

tadio coma maioria dos assen- 

tos vazios, os finalistas come- 
çaram o jogo se estudando, 
sem chances claras. 
Mas aos 29 minutos, o uru- 

guaio Terans recebeu cruza- 
mento da direita, bateu forte 

cruzado e Cleiton espalmou 
para o lado. Nikão pegou a so- 
brae emendou um voleio para - 
marcar um belo gol. Ele fez 
quatro gols e deu seis assistén- 
cias em 12 partidas no torneio. 
Jogando abaixo do espera- 

do, a equipe de Bragança Pau- 
lista tentou o empate no fim 
do primeiro tempo, com uma 
cabeçada do centroavante Y'ta- 
lo, mas o goleiro Santos encai- 
xou a bola sem dificuldade. 

Na volta do intervalo, com 

mais posse de bola o Red Bull 
Bragantino tinha dificuldades 
para furar a defesa adversáriae 
era lento na troca de passes. 
Principal nome do time em 
2021, O meia Artur, que teve 

atuação discreta, apareceu aos 
20, com chute colocado, mas a 

bola foi pela linha de fundo. 

FALTA DE EXPERIÊNCIA. O jogo 
morno do segundo tempo favo- 
receu o time paranaense, que 
soube marcar com precisão e 
não levou sustos. Com muitos 

jogadores sem tanta experiên- 
cia em jogos decisivos, o Bra- 
gantino não soube reagir. 

Aos 41, em cobrança de es- 
canteio, Léo Ortiz cabeceou 
na primeira trave, mas sem pe- 
rigo para o goleiro Santos. Nos 
acréscimos, novamente em es- 

canteio, Hurtado testou firme, 
mas errou a mira. 

Ao fim do jogo, a torcida do 
Athletico, em maior número 

no estádio, comemorou bas- 
tante o segundotitulo da Copa 
Sul-Americana. 
Ao Bragantino, agora, resta 

continuar lutando por um lu- 
gar napróxima edição da Liber- 
tadores. O time ainda tem 
boas chances de conquistar a 
vaga direta e o desafio é não 
deixar a perda do titulo influen- 
ciarno rendimento. “Ainda te- 
mos quatro rodadas no Brasi- 
leirão e precisamos focar nis- 
so, É levantar a cabeça para O 
que vem”, disse o atacante 
Cuello, & 

e NBA 

Chicago Bulls x New York 

Knicks 

22h / Band 

FUTEBOL AMERICANO 
e NFL 
Buffalo Bills x 
Indianápolis Colts 
15h / Fox Sports 
Green Bay Packers x 
Minnesota Vikings 
15h | ESPN 

Dallas Cowboys x 
Kansas City Chiefs 
18h30 | ESPN 
Pirtsburgh Steelers x 
Los Angeles Chargers 
22h30 | ESPN 
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Campeonato Brasileiro 

Agora no 
Santos, Carille 
reencontra o 
Corinthians 
Treinador, que fez 
com que sua equipe 
subisse na tabela, 
enfrenta pela primeira 
vez o time pelo qual 
foi campeão brasileiro 

Otécnico Pábio Carille éaatra- 
ção do clássico entre Corin- 
thians e Santos hoje, às 16h, na 

Neo Quimica Arena. O treina- 
dor enfrenta pela primeira vez 
otimedo Parque São Jorge, pe- 
lo qual foi campeão brasileiro 
em 2017. Sua missão é enterrar 

de vez qualquer risco de queda 
de sua atual equipe à Série B, 
enquanto do outro lado Sylvi- 
nho quer reduzir a pressão e 
fazer seu time voltar a vencer. 
Com 42 pontos, O Santos es- 

tá muito perto de assegurar 
sua permanência na elite e até 
vislumbra uma vaga na fase 
prévia da Libertadores 2022. Is- 
so graças aos bons resultados 
recentes. Após a derrota para o 
Palmeiras, a equipe da Vila Bel- 
mirovenceu Red Bull Braganti- 
no e Chapecoense e empatou 

com o Atlético-GO. Foram 13 
pontos somados dos últimos 
1Rdisponíveis ca meta é seguir 
essa evolução. 

“Clássico é sempre empol- 
gante, gostoso de jogar. Claro 
que vamos em uma situação 
um pouco mais tranquila, mas 
ainda precisamos de alguns 
pontos. A sequência dá con- 
fiança, fica mais fácil melho- 

rar”, afirmou Carille. 

Ele revê o seu primeiro clu- 
be como técnico e que o fez 
ganhar projeção. Foram qua- 
tro titulos, um do Brasileirão e 

três do Paulista, até deixar o 
Corinthians em 2019 para se 
aventurar no futebol árabe. Ca- 
rille é grato pela década que 
passou na equipe de Parque 
São Jorge, entre as funções de 
auxiliar e treinador, mas agora 
quer ser feliz no Santos. 

“Eu sou muito grato é sei 
que a história no Corinthians 
em 10 anos foi bonita, com oi- 
to titulos como auxiliar e qua- 
tro comotécnico. Saí pela por- 
ta da frente e sou grato. Agora 
busco a minha felicidade no 
Santos, trabalhando muito pa- 
ra ser feliz e conquistar aqui.” 

Sua principal dúvida quanto 
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Fabio Carille está fazendo o Santos reagir: técnico sabe que vitória hoje livra time do risco de queda 

24º RODADA DO BRASILEIRÃO 

g 
CORINTHIANS SANTOS 

CORINTHIANS: Cássio, Fagner 
João Victor, Gil e Fábio Santos: 
Gabriel (Cantillol, Du Queiróz e Rena- 
to Augusto; Gabriel Pereira [Gustavo 
Mosquito), Ráger Guedes e Já. 
Técnico: Sylvinho. 

SANTOS: João Paulo; Kaiky. Luiz 
Felipe e Danilo Boza; Madson, 
Camacho (Marinho), Vinecius Zanoce- 
to, Felipe Jonatan e Marcos Guilhor- 
me; Lucas Braga e Diego Tardelli. 
Técnico: Fábio Carille. 
Juiz: Leandro Pedro Vuaden (R$), 
Horário: 16h. 

Local: Neo Quimica Arena. 

E TV: Globo e Premiere. 

Leila é eleita presidente do 
Palmeiras; time cai no Ceará 

Empresária será a 

primeira mulher a 
comandar o clube, 
pelos próximos 3 anos; 
equipe, com titulares, 
perde do Fortaleza 

Leila Pereira Canova presiden- 
te do Palmeiras. Sem adversa- 

riosno pleito, a empresária do- 
nadaCrefisae FAM, patrocina- 

doras do time alviverde, foi 
eleita ontem para ocupar o car- 
go pelos próximos três anos, 
Ela será a primeira mulher a 
presidir o Palmeiras é sucede a 
Maurício Galiotte, que esteve 
afrente da agremiação nos últi- 
mos cinco anos. 
Como candidata única no 

pleito, ela precisava obter 
mais de 50% dos votos entre 08 
sócios presentes na eleição. Re- 
cebeu 1,897 dos 2.141 votos 
computados, 88,6%. Será a 

40º presidente do clube funda- 
do em 1914. 

Mario Giannini, ex-diretor 
do clube, enfrentaria Leila no 
pleito, mas a oposição desistiu 
de lançar um candidato. O gru- 
poligado ao ex-presidente Pau- 
lo Nobre inviabilizou uma fren- 
te ampla, deixando o caminho 
livre para a empresária, 

A nova diretoria do Palmei- 
ras será empossada no dia 15 
de dezembro. Leila terá como 
primeiro vice-presidente Pau- 
lo Buosi, Único remanescente 
da gestão de Galiotte. Maria 
Tereza Ambrósio Bellangero, 
Neive Conceição Bulla de An- 
drade e Tarso Luiz Furtado 
Gouveia são os outros vices, 

Em sua campanha, Leila pro- 
meteuum time vitorioso, exce- 

lência em gestão, transparên- 
cia, inclusão, atenção ao sócio 

e um clube social moderno. 
“Tenho dois grandes pilares 

&4º RODADA DO BRASILEIRÃO 

FORTALEZA PALMEIRAS 
I 0 

Gol: Robson, 205 38 do 1º tempo, 
FORTALEZA Marcelo Boeck; Tinga, 
Benevenuto é Titi Yago Pikachu 
(Edinho), Jussa, Ronald, 
Matheus Vargas (Felipe) 
Bruno Meto; David (Henriquez) e 
Robson (Wellington Paulista), 
Técnico: Juan Vojvoda, 
PALMEIRAS Wepverion; Mayke, 
Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; 
Danilo (Patrick de Paula), Zé Rafael, 
Gustavo Scarpa (Gabriel Veronl, 
Raphael Veiga e Dudu (Wesley) e 
Rony Deyverson) 
Técnico: Abel Ferreira, 
dJudz: Ramon Abatti Abel [50]. 
Cartões amarelos: David, Beneve- 
nuto, Jussa, Gâmez e Zé Rafael, 
Público: 18.129 pagantes. 
Renda: E5 287 306.00. 
Local: Castelão, em Fortaleza (CE). 

aescalação é a presença ou não 
de Marinho. Com dores na co- 

xa, o atacante é dúvida. 

PRESSÃO. Do outro lado, Svlvi- 
nho está pressionado. Isso não 
é novidade, já que foram pou- 
cos os dias de paz desde que 
ele assumiu o comando do Co- 
rinthians. Após o revés para o 
Flamengo, torcedores decidi- 
ram atacar até os familiares do 

treinador, pedindo para que 
ele deixasse o cargo. Taty Men- 
des, filha do ex-lateral, e Tiago 
Mendes, seu irmão, foram 

ofendidos nas redes sociais. 
Para que sua equipe reaja, 

Sylvinho terá a volta de Wil- 
lian, fora do time há mais de 

nesta gestão. O primeiro: um 
Palmeiras cada vez mais vito- 
rioso, chega de protagonismo. 

Protagonistas jásomos, quere- 
mos ser vitoriosos. E aproxi- 
mar o torcedor com o seu ti- 
me. O acesso do nosso torce- 
dor ao nosso time vai ser mui- 

to próximo”, disse Leila, 

DERROTA E TENSÃO. Em cam- 

po, o Palmeiras com titulares, 

mas pensando cada vez mais 
na decisão da Libertadores — 
no próximo sábado, contra o 
Flamengo -, perdeu para o For- 
taleza por 1a o, no Castelão. 
O gol dotime da casa foi mar- 

cado no primeiro tempo, pelo 
atacante Robson, aos 38 minu- 

tos. Nos acréscimos da etapa 
final, Patrick de Paula chegou 

a marcar, más o VAR anulou 
por interferência de Gomez, 
impedido, no lance. 
A partida teve uma forte dis- 

cussão entre Weverton e Gus- 
tavo Gómez no primeiro tem- 
po, depois do gol dos cearen- 
ses. O zagueiro chegou a ir em 
direção ao técnico Abel Ferrei- 
ra, aparentemente reclamado 

do goleiro. O paraguaio disse 
que toi “coisa de jogo”. € 

um mês. O meia está recupera- 
do de lesão muscular e pode ao 
menos ser opção no banco, 
Por outro lado, Giuliano so- 

freu lesão muscular na coxa di- 
reitae só volta a jogar em 2022. 
Camillo sentiu um incômodo 
muscular no músculo poste- 
rior da coxa direita e é dúvida, 
Jó será titular e entende que o 
trabalho está sendo bem feito 
apesar dos contratempos. 
“Temos nossas qualidades e 

virtudes, precisamos fazer 
ajustes, mas é parte de um pro- 
cesso de equipe. Temos que 
melhorar sempre, mas temos 
também chance clara de brigar 
pelo G-4 é vamos seguir foca- 
dos”, avaliou o atacante.é 

CLASSIFICAÇÃO 

PGJVED Sa 

ade MoT 14 8918575 a 

Wa AthleticoPR 41 38 12 5 18 4 
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ONTEM 
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Fortaleza Tall Palmeiras 

Chapecoense  Tx3 Grêmio 
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En Bahia x Cuba 
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Pistas novas, atração extra na reta decisiva 
Haia 1 MOHAMME Dar 

Catar, local do GP de 
hoje, e Arábia Saudita 
são ingrediente a mais 
na luta pelo título 
entre Max Verstappen 
e Lewis Hamilton 

Depois do show de Lewis Ha- 
milton no Brasil, a briga pelo 
título da temporada 2021 da 
Fórmula 1 entrou em sua reta 
final. E está cercada de incógni- 
tas. Das três últimas corridas 
do ano, duas serão disputadas 

em pistas novasno calendário, 

acomeçar hoje pelo GP do Ca- 
tar. À outra corrida estreante é 

a da Arábia Saudita, em 5 de 
dezembro, 
O holandês Max Verstappen 

lidera o campeonato, com 14 
pontos de vantagem sobre 
Lewis Hamilton: 332,5 ante 

318,5. Hoje, eles dividem a pri- 

meira fila na desconhecida pis- 
tado Catar. O inglês da Merce- 
des dominou a classificação de 
ontem e fez a pole, com 
iminz0s827, superando o ho- 
landês da Red Bull por 4 déci- 
mos (Iminzis282). 
O Circuito Internacional de 

Losail, nos arredores da capi- 
tal Doha, foi inaugurado em 
2004 pela MotoGP, categoria 
que mais tem utilizado a pista. 

São 5,3 quilômetros de exten- 

são, com curvas de média e al- 
ta velocidade. 

Na avaliação dos pilotos, o 
circuito não oferece muitos 

Stock Car 

Hamilton fez a pole no Catar; inglês diz ter se sentido bem na pista 

pontos de ultrapassagem. “É 
uma pista muito rápida, pare- 
ce divertida. Mas acho que não 
será muito fácil fazer ultrapas- 
sagens”, diz Sergio Pérez, com- 
panheiro de Verstappen na 
Red Bulle apenas 011.ºnogrid 
hoje. O mexicano é o único en- 
tre os 20 pilotos dogridajá ter 
corrido na pista, quando esta- 
va na GPa, atual Fórmula 2. 

“Esta pista é incrível de diri- 
gir. Me senti bem”, celebrou 
Hamilton após fazer a pole. “E 
uma pista muitorápida, vamos 
ver o que vai acontecer...” 

DESGASTE FÍSICO, As equipes 
também esperam que a prova 

Thiago Camilo é o pole 
na corrida que celebra 
a volta do público 

JOÃO PAULO DOS SANTOS 
ESPECIAL PARA O ESTADÃO 

Thiago Camilo larga na pole 
position hoje, na nº etapa da 
temporada da Stock Car. À pro- 
va, em Santa Cruz do Sul (RS), 
marca a voltado público à cate- 
goria depois de 707 dias de 
afastamento por causa da pan- 
demia de covid-19. A largada 
está programada para as 
13h40. Serão 30 minutos de 
prova, mais uma volta. 
Camilo, o sétimo colocado 

no campeonato com 236 pon- 
tos, desbancou o favorito à po- 
le e lider do campeonato, Ga- 

briel Casagrande (309 pon- 
tos), para sair na frente. “Con- 
quistar uma pole position na 
Stock Car é muito, muito di- 

DUDA BA TRADE 24/10 MST 

Camilo fez a pole no Sul; piloto 

mantém a chance de titulo 

ficil. O equilibrio é gigantesco 
e você, além de ter um carro 

veloz, não pode cometer er- 
ros”, disse. 

seja mais exigente fisicamen- 
te, por causa do calor e das ca- 
racterísticas da pista. Para 
amenizar a primeira preocupa- 
ção, a corrida será realizada 

Abu Dabi tem mudanças 
A pista de Yas Marina foi 
reformada. Sal a chicane 

e curvas ficam mais largas 

em horário incomum na tem- 

porada: a largada está marcada 
para as 17h de domingo, nh de 
Brasilia. Será a primeira corri- 
da nomurna do ano. 

Casagrande decepcionou 
no Qa, depois de classificar 
nas duas fases anteriores 
em primeiro lugar, e mar- 
cou apenas o sexto tempo. 
Vai largar em quinto hoje 
graças a uma punição dada 
a César Ramos, quarto colo- 

cadonotreino, mas que per- 
deu 10 posições no grid, 

Vice-lider do campeona- 
to (296 pontos) e principal 
adversario de Casagrande 
na disputa pelo título, Da- 
miel Serra sairá em quarto. 
Serra comemorou bastan- 

te o retorno da torcida. “Pi- 
nalmente a gente vai ter o 
público de volta. Ter a casa 
cheia de novo depois de qua- 
se dois anos é muito legal. É 
uma sensação diferente”, 
disse o piloto. 

Nauúltima corrida com pú- 
blico,emis de dezembro de 

2019 em Interlagos, Daniel 
Serra conquistou o tricam- 
peonato da Stock Car. Aque- 
la prova foi vencida por 
Thiago Camilo. 
A última etapa do cam- 

peonato será em 12 de de- 
zembro, em Interlagos. + 

GRID 

COLOCAÇÃO PILOTO TEMPO 

PP Less Hamilton! Mercedes, munido? 
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Duas semanas depois, os pi- 
lotos vão encarar outra pista 
nova. O GP da Arábia Saudita 
também fará sua estreia na ca- 
tegoria. É sob certa preocupa- 
ção. Faltando menos de três se- 
manas para a corrida, o circui- 
toconstruído na cidade de Jed- 
dah ainda não estã pronto, À 
F-1 não comenta, mas há até 
especulações de que a prova se- 
rá cancelada por conta dos 
atrasos na entrega das obras. 

Se for mantida no campeona- 
to neste ano, à etapa vai ofere- 
cer aos pilotos uma pista mis- 
ta, com trechos permanentes e 
outro de rua, São 6,1 quilôme- 
tros às margens do Mar Verme- 

Futebol feminino 

lho. Será a segunda pista mais 
longa da temporada. 

Tanto no Catar quanto na 
Arábia Saudita é dificil fazer 
previsões sobre o rendimento 
das equipes. Hoje, Red Bull e 
Mercedes devem manter certo 
equilíbrio porque o circuito 
apresenta uma boa mistura de 
retas e curvas, diferentemente 

do traçado saudita, com mais 
retas. Portanto, o mais prová- 
vel é que a Mercedes se desta- 
que na segunda. 

DIREITOS HUMANOS. As corri- 

dasno Catar ena Arábia Saudi- 
ta serão duas das mais sensi- 
veis para a categoria em ter- 
mos de direitos humanos e 
questionamentos políticos. 
Acostumado a sair em defe- 

sa de causas sociais e ambien- 
tais, Hamilton destacou a im- 
portância de falar sobre estes 
assuntos. “Acredito que à me- 
dida que os esportes alcancem 
esses lugares, eles têm o dever 
de aumentar a conscientiza- 
ção sobre essas questões.” 
O inglês disse mais: “Esses 

lugares precisam de escrutínio 
e é preciso que a mídia fale so- 
bre essas coisas. Direitos 
iguais é um problema sério. 
No entanto, estou ciente de 
que eles estão tentando dar 
passos à frente e não podemos 
mudar tudo da noite para O 
dia. Ouvi dizer que há coisas 
como uma tentativa de refor- 
mar O sistema, Só sinto que, se 
estamos indo a esses lugares, 
precisamos melhorar o perfil 
da situação.” é 

Corinthians mira o tri 

da Copa Libertadores 

Corinthians e Independiente 
Santa Fé, da Colômbia, se en- 

fremtam hoje, às 20h, no está- 

dio Gran Parque Central, em 

Montevidéu, na final da Copa 
Libertadores Feminina de 
2021. À equipe brasileira luta 
pelo o tri (faturou a taça em 
2017 € 2019) para manter o do- 
mínio do Pais na competição - 
são três conquistas nas últi- 
mas quatro edições. O adversá- 
rio busca o primeiro titulo con- 
tinental, 

O Alvinegro chega na deci- 
são com 100% de aproveita- 
mento. Foram cinco vitórias. 
Na semifinal, o Corinthians 

atropelou o Nacional, do Uru- 
guai, por&a o. Às colombianas 
venceram apenas dois jogos na 
competição, avançando com 

triunfos nos pénaltis sobre 
dois times brasileiros: o Avai 
Kindermann, nas quartas, e à 

Ferroviária, na semifinal, 
A Conmebol manteve oregu- 

lamento do torneio para 2021, 

mas alterou o formato da deci- 
são. O jogo único na capital 
uruguaia atraiu o interesse de 
patrocinadores no evento. 

Para Felipe Soalheiro, dire- 
tor da SportBiz Consulting, 
agência especializada em 
marketing esportivo, o jogo 
em campo neutro é importan- 
te para alavancar o aporte fi- 
nanceiro da modalidade e re- 

presenta um grande passo, 
“Marcas que patrocinam tan- 

to as edições masculina quan- 
to feminina, caso de Santan- 

der e Gatorade, podem criar 

ativações conectando ambas fi- 
nais, elevando o futebol femimi- 
no a um novo patamar.” é 



o pág A FUNDO amem: 

Preocupação 
mundial 
O tema esteve entre as 

principais discussões da 
Conferência do Clima 
(COP-26), realizada 
em Glasgow neste mês. 

ÍTALO COSME 

ESPECIAL PARA O ESTADÃO 

iante da emergência 
O climática, pesquisa- 

dores investigam ca- 
da vez mais técnicas para se- 
questrar o dióxido de carbono 
(CO), principal responsável 
pelo efeito estufa. Uma das 
principais estratégias no mun- 
dotem sido capturá-lo nos pro- 
cessos de produção de bens de 
consumo, energia e indústrias, 

paraarmazená-lo em outros es- 
paços, como no fundo do mar, 
solo ourochas. O ponto positi- 
vo desses projetos de Captura 
e Armazenamento de Carbo- 
no (CCS «Carbon Capture and 
Storage, na sigla em inglês) é 
que eles conseguem atuar em 
fontes com alta concentração 
de CO. Cenário diferente en- 
contra-se do tentar sequestrar 

quando ele já estã na propria 
atmosfera - processo que re- 
quer muito mais energia. 

A Agência Internacional de 
Energia (IEA), vinculada à Or- 

ganização para a Cooperação é 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), enxerga o papel da 
CCS na redução das emissões 
cumulativas nas próximas dé- 
cadas. É necessário sair da ca- 
pacidade de captura atual, de 
cerca de 40 milhões de tonela- 

das por ano, para uma média 
de sequestro estimada em 10,4 
gigatoneladas em 2070. De 
acordo com a estimativa da 
IEA, a indústria de CCS pode 
gerar impacto econômico to- 
tal de £ 200 bilhões entre 2020 
c2040e criar ig mil novos em- 
pregos em todo o mundo, Ho- 
je, a maior parte dos projetos 
está na Europa e nos EUA. 

COMO CAPTURAR? Em setem- 

bro, na Islândia, a empresa Cli- 

meWork ligou a Orca, a maior 
indústria de captura direta de 
carbono do ar e armazenamen- 
to, Oito contentores gigantes 
retiram o dióxido de carbono 
daatmosfera, filtram para reti- 
rar outros gases, aquecem o 
material à 100 ºC, misturam 
com água e injetam no solo. À 
capacidade é para 4mil tonela- 
das de CO. por ano. 

No Brasil, uma das apostas 
é a captação durante a produ- 
ção do etanol, onde o CO é 
captado com quase 100% de 
pureza, reduzindo a necessida- 
de de purifica-lo, como faz a 
Orca. Essa captura na produ- 
ção pode resultar em emissão 
negativa, e melhorar conside- 
ravelmente a exportação do 

biocombustível, 
Diretor-geral ecientífico do 

Research Centre for Gree- 
nhouse Gas Innovation (RO- 
GI), Julio Meneghini destaca o 
“Programa Hidrogel” como 
uma das inovações com maior 

potencial dissuptivo. À aposta 
é captar nas fontes com alta 
concentração de dióxido de 
carbono para fabricar o ácido 
oxálico. Assim, será possível di- 

luí-lo em hidrogel e aplicá-lo 
no solo, Carlos Eduardo Pelle- 
grino Cerri, professor da Esco- 
la Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz (ESALQ/USP), ex- 

plica que o hidrogel tem poten- 
cial paramelhorar os atributos 
físicos, químicos e biológicos 
do solo em sistemas agricolas, 
de pecuária e de silvicultura. 

Mudança climática 
E necessário ir de qo mi 
de toneladas capturadas 
por ano para uma média 
de sequestro estimada 
em 10,4 gigatoneladas 

Um dos desafios é justamen- 
te criar o ácido oxálico e reato- 
res que façam a função espera- 
da. “Se usar esse CO. pará a 
produção do ácido oxálico, vo- 
cê aumenta o ciclo de vida do 
carbono e melhora não apenas 
aagricultura e o reflorestamen- 
to, como o próprio etanol, que 
será ainda mais verde”, ressal- 
ta ele. As técnicas de inovação 
em investigação no ROGI são 
patrocinadas pela Shell e pela 
Fundação de Amparo à Pesqui- 
sa do Estado de São Paulo (Fa- 
pesp), com cerca de R$ 63 mi- 
lhões. Mais de 400 pesquisado- 
resatuam no local. “O que bus- 
camos saber é o quanto do car- 
bono do hidrogel ficará estabi- 
lizado no solo em condições 
tropicais”, detalha o professor 
Cerri. Os primeiros resultados 
da pesquisa devem sair emtrês 
anos. Desde 1997 debruçado 
em pesquisa de emissão de 
CO e caracterização do solo, o 
docente Newton La Scala Jú- 
nior, da Unesp câmpus de Jabo- 
ticabal, ressalta a importância 
de favorecer o acúmulo do 
dióxido de carbono no solo a 
partir das práticas agricolas. Is- 
so porque a agricultura é apon- 
tada como uma das principais 
causadoras do aquecimento 
global por liberar os gases de 
efeito estufa. 

OCEANO. Para Marcelo Soares, 

professor do Instituto de Ciên- 
cias do Mar (Labo-'3) 
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SEQUESTRO DE CARBONO 

Entenda como funcionam alguns dos mecanismos que retiram COz da atmosfera 

Em terra 
PLANTAÇÃO ORCA ROCHAS 

O Programa de Hidroge] Contentores gigantes Pesquisa em 

consiste em capturar o captam o dióxido de desenvolvimento na USP 
CO2 das fontes e a maior carbono da atmosfera, aposta na injeção de COz 
aposta é a partir da mineralizado nas rochas 
produção de etanol 

filtram e injetam no solo 

he 
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Como funciona o ORCA ROCHAS 

a Captura de COa: 
Um coletor capturaoar 

efiltrãao CO internamente. 

Depois de cheio, ele aquece 

ematé1o0º 0 todo o 

gas COz capturado 

COLETOR 

7 Injeção na rocha: 
Opróximo passo é O 

bombeamento, com água, do 

CO nosolo 

Novos projetos vêm abrindo frente 
de combate à urgência climática 

Sequestro de 
carbono, uma 
solução à vista 
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No oceano 
MANGUES 

Um hectare de manguezal 
absorve quase duas vezes 
mais carbono que o 
hectare da floresta 

Ao Captura: o óleo bruvo fica em um 
reservatório em tetra firme 

RESERVATÓRIO 

No 

E Linhas de reinjeção: Dutos —————. |  ocHas 

Hexiveis submersos reinjetam 

COze água tratada nos poços 

Como funciona a injeção de CO, 

PLATAFORMA DE PETRÓLEO 

Rochas deonde o 

petróleo é extraído, 
emalto mar, 

também recebe 

o gás carbônico 

PLATAFORMA DE 
EXPLORAÇÃO E 
ARMAZENAGEM 

ALGAS 

Algas marinhas são 
produzidas em 
laboratório, levadas ao 
alto mar, depois afundam 

e dificultam a saida do gás 

O Linhas de produção: 
O processo de reinjeção 

de COz nos poços durante 
sua vida útil faz com que os 

teores de gás aumentem 

consideravelmente nas 

linhas de produção 
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Gmar/UFC), é preciso valori- 
zar mais a capacidade do mar e 
do litoral atuarem como sumi- 
douro, o chamado carbono 
azul. O professor explica que 
um hectare de manguezal ab- 
sorve quase duas vezes a quan- 

tidade absorvida por área de 
mesmo tamanho na Floresta 

Amazônica. Ao destruir 1 hec- 
tare do manguezal, a emissão 
de CO, é dez vezes maior que 
na floresta. 

Esse bioma, assim como as 
áreas de salinas degradadas no 
Nordeste Brasileiro, precisam 
ser restaurados e valorizados, 

defende Marcelo. “E umaalter- 
nativa barata e de muito poten- 
cial” pontua ao listar paises co- 
mo Colômbia, México, Indoné- 
siae Tailândia, que têm meca- 
nismos que contemplam o fi- 
nanciamento de plantio de 
manguezais. O biólogo defen- 

de também utilização das mi- 
croalgas marinhas e de fito- 
plâncton para captura de dióxi- 
do de carbono, 

O único projeto de CCS au- 
rorizado no Brasil é justamen- 
te em alto-mar (offshore). A 
iniciativa da Petrobras está em 
execução desde 2014 € é a ter- 
ceira maior operação do tipo 
no mundo. Em uma década, à 

redução foi de 40% de emissão 

de gases de efeito estufa para 
cada barril produzido. A solu- 
ção injeta CO em rochas e po- 
tencializa a capacidade de ex- 
tração de petróleo. Até 2019 fo- 
ram 14,4 milhões de toneladas 
de dióxido de carbono reinjeta- 
dos. A meta é chegar em 2025 
com 45 milhões de toneladas. 

MINERALIZAÇÃO. Investiga- 
ções de Nathália Weber e ou- 
tros pesquisadores do RCGl es- 

“Se usar esse CO para a 
produção do ácido 
oxálico, você aumenta o 
ciclo de vida do carbono 
e melhora não apenas a 
agricultura e o 
reflorestamento, como o 
próprio etanol, que será 
ainda mais verde.” 
Carlos Eduardo Pellegrino Cerri 

Professor da Escola Superior 
de Agricultura Luiz de 
Queiroz (ESALQ/USP), 
sobre a importância do 
projeto nacional 
envolvendo o hidrogel 

tãonamesma linha de uma das 
principais apostas de CCS no 
mundo: a mineralização de car- 
bono. Estima-se potencial de 
captura e armazenamento na 
ordem de'2 a 4 gigatoneladas 
de CO, por ano. “É muito mais 
dificil que ele (CO mineraliza- 
do) retorne à atmosfera, o que 
torna o processo de armazena- 
mento de carbono ainda mais 

seguro” O estudo é focado em 
formação de rochas de areni- 
tos na Bacia do Paraná. 

Locais beneficiados 
A Bacia do Paraná, que 
abrange Sul, Sudeste e 
uma pequena parte do 
Centro-Oeste, é uma 

área estratégica 

O potencial de armazena- 
mento nesse local também 
abre brecha para estudos em 
formações de folhelhos, outra 
linha de Nathália. A doutoran- 
da cita que essas rochas têm a 
capacidade não só de armaze- 
nar, mas também de reter o 

dióxido de carbono na própria 
camada. Pesquisas nesse senti- 
do foram impulsionadas após 
o desenvolvimento de técni- 

cas nos EUA que permitem a 
produção em larga escala do 
gás natural ali retido. “Essas 
formações são muito estratégi- 
cas por estarem dentro da Ba- 
cia do Paraná, que abrange Sul, 
Sudeste e uma pequena parte 
do Centro-Oeste. Essas são re- 

giões que têm alta densidade 
de emissões de CO.” 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL. 

Além de estabelecer a regula- 
çãono Brasil, o diretor cientifi- 
co do RCGI, Julio Meneghini, 
diz queainda é precisoavançar 
mais rápido no uso de inteli- 
gênciaartificiale machine lear- 
ning.“Sóassim você val desco- 
brir novos materiais que sejam 
capazes deativar as reações de- 
sejadas.” Neste sentido, a IBM 
está usando IA para desenhar 
estruturas moleculares e ob- 
ter uma melhor membrana de 
separação de gás. Além disso, 
ha computação em nuvem pa- 
ra realizar simulações de inje- 
ção de dióxido de carbono ear- 
mazenamento geológico. 

Emespecial, uma aposta pa- 
ra a academia está em curso: o 
Hub de Conhecimento de 
CO. A plataforma poderá ser 
alimentada e representar mi- 
lhares de artigos técnicos para 
acelerar a descoberta de mate- 
riais e ferramentas computa- 
cionais e experimentais para 
analisar e avaliar grandes quan- 
tidades de materiais adsorven- 

tes. Quanto aos desafios, Ma- 
Thias Steiner, gerente de Tec- 
nologia e Ciência Industrial de 
IBM Research Brasil, diz que é 
preciso otimizar as ferramen- 
tas e torná-las ainda mais ro- 
bustas.“O desafio é testar, vali- 
dar e aumentar a prontidão do 
aplicativo com tempos de res- 
posta mais curtos.” € 
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Trêsperguntas à 
para... m ” 

Edmilson M. dos Santos, 

professor da USP e coordenador do 

grupo de Advocacy do REGI 

Um dos entraves para a 
captura e armazenamento 
de carbono onshore no 
Brasil é a falta de regula- 
mentação. Um projeto que 
propõe desenho regulató- 
rio da etapa de armazena- 
mento geológico foi com- 
partilhado com o Ministé- 
rio de Minas e Energia. O 
texto é de autoria de um 
grupo de pesquisadores do 
RCGI. O professor do IEE 
da USE, Edmilson Mouti- 

nho dos Santos, destaca 

que o assunto é novo e fal- 
ta conhecimento.. 

O que falta para uma 
regulação? 
Hã um projeto encaminha- 
do ao Ministério (de Minas 
e Energia) do qual somos 
mentores da primeira mi- 
nuta. É um assunto muito 
novo. Às pessoas ainda es- 
tão entendendo do que se 
trata, Envolve elementos 
constitucionais, contabili- 

dade, necessidade de ga- 
rantir que o que for captu- 
rado fique guardado para 
sempre. Há um grupo de 
trabalho para discutir com 
a sociedade. Já ouviram o 

setor de carvão e de tecno- 
logia, por exemplo. 

Quais regiões têm 
maior potencial? 
Existem boas oportunida- 
des, do ponto de vista de 

oportunidades físicas. Mas 
não sei se existem oportu- 
nidades econômicas agora. 
Uma é o Piloto Cubatão- 
Merluza. É uma platafor- 
ma da Petrobrás desativa- 
da, onde tem um gasoduto 
ligando à plataforma com 
o polo de Cubatão. Outra é 
relacionada ao BECCS 
(Bioenergia para Captura é 
Armazenamento de Carho- 
no). Onde podemos ligar a 
produção de CO, das usi- 
nas de álcool com campos 
da Bacia do Paranã. Cida- 
des do interior de São Pau- 
lo também podem ser be- 
neficiadas. 

Como está a percepção 
da população em rela- 
ção às práticas de CCS 
e aos limites no trato 
com a natureza ao inje- 
tar, por exemplo, carbo- 
no em rochas? 
Um dos nossos projetos é 
fazer estudos de percep- 
ção pública. Hoje há desco- 
nhecimento total, Porém, 
quando começamos a falar 
de subsolo já começam as 
polêmicas. Por isso, é ne- 
cessário muito tato ao dis- 
cutir o assunto. 6 
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Aentão estudante Neiva Gue- 

des se sentia inquieta em um 
fim de tarde de novembro de 

198940 observar um grupo de 
araras-azuis em galhos secos 
do Pantanal, Por meio de uma 
professora, ela havia ficado sa- 
bendo da ameaça que ronda- 
vaa espécie, situação que a co- 
moveu. “Coloquei na cabeça 
que iria fazer algo para que 
elas não desaparecessem.” 

Na época, estimava-se que 
a população dessas araras no 
País chegasse a 2,5 mil, das 
quais 1,5 mil no Pantanal, A 
extinção da espécie era uma 
ameaça real, potencializada 
pelaatuação do tráfico de ani- 
mais, que até a decada de 
I9ão já havia afetado milha- 
res de aves. Trinta anos de- 
pois, os esforços de Neiva aju- 
daram a mudar essa realida- 
de, e hoje a população já che- 
ga a 6,5 mil araras. 
Em reconhecimento a esse 

trabalho, a bióloga e doutora 
em Zoologia, hoje com 59 
anos, ganhou mais um prê- 
mio e passou a integrar o gru- 
po de Mulheres da Ciência, 

da Organização das Nações 
Unidas (ONU). A premiação, 
diz Neiva, é válida sobretudo 

porque ajuda a divulgar ainda 
mais o seu trabalho, O Insti- 
tuto Arara Azul, que ela 
criou, virou referência. 

OBSTÁCULOS. Para chegar a 
esse ponto, a bióloga teve de 
superar obstáculos, “Foi de- 
safiador”, diz. Quando come- 

çou, as referências biblio- 
gráficas eram escassas e não 
sesabia nada sobre a reprodu- 
ção da espécie ao ar livre, 
Com a ousadia de uma re- 

cém-formada, Neiva foi a 

campo. Sua proposta era con- 
tabilizar ninhos de arara- 
azul, conhecer seus hábitos e 

evitar sua extinção. Para isso, 
viajou de carona em carona 
pelo Pantanal, Quando con- 
seguiu um carro, ele se tor- 
nou sua casa, base itinerante 

ho 

Neiva Guedes em campo: após 30 anos, população de 6,5 mil araras 

Mata Armbladeti 
Melo AMDIEnte 

A bióloga que 
impediu a extinção 
das araras-azuis 

Premiada pela ONU, Neiva 
Guedes se dedica a proteger a espécie 
e teve ideia que ajudou a reprodução 
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sê saiba mais Sa 

o Preservação 

Auxiliar na preservação das 
espécies é uma tarefa que 
pode ser feita por qualquer 
um, com o simples ato de 
compartilhar uma foto. Pla- 
taformas como o iNaturalist 

ou WikiAves incentivam que 
os usuários compartilhem 
fotos ou cantos de aves com 
uma rede de naturalistas, 

biólogos e cientistas. Isso 
permite que espécies raras 
ou em extinção, por exem- 

plo, sejam reconhecidas e 
mapeadas - o que pode con- 

tribuir para projetos seme- 
lhantes ao de Neiva Guedes 
e para a pesquisa científica. 
Segundo o especialista em 
aves Mario Cohn-Haft, do 
Instituto Nacional de Pesqui- 
sas da Amazônia (INPA), 
essa prática também contri- 

bui para uma familiaridade 
maior entre os cidadãos c as 

espécies de animais. “Além 
de alimentar uma base de 

dados importante para a pre- 
servação de espécies”, diz. 

em viagens de 30 a 60 dias. 
A arara-azul, Anodorynchus 

hyacinthinus, é a maior espécie 
de psitacideos do mundo, com 
envergadura que pode chegar 
a 1,5 metro. À reprodução de- 
mora de sete a nove anos e os 

filhotes permanecem com os 
pais até completarem de 1 a 2 
anos. Muito sociáveis, só vi- 

vem em familias, grupos e ban- 
dos. Quando amadurecem, for- 
mam par até queum deles mor- 
ra, Só se alimentam da casta- 
nha de dois tipos de coqui- 
nhos, o acuri e a bocaiúva. Em 
casos extremos, podem comer 
outros alimentos. 

Em uma de suas primeiras 
tentativas de estudo, Neiva fi- 

cava em uma barraca no refú- 
gio ecológico Caiman, em fren- 
te a uma árvore, para conhecer 
o comportamento das araras. 
Ficava lã do amanhecer até a 

noite, anotando tudo. Foi en- 

tão alertada por um amigo 
biólogo que ela precisava ob- 
servar “não um casal, mas 

uma população”, 
Depois da dica, ela saiu ca- 

cando ninhos. “Nos primei- 
ros dias, consegui cadastrar 
58 ninhos e, destes, 5 ainda 
com filhotes”. Atéentão,aca- 

talogação se restringia a ob- 
servar do chão, pois não con- 
seguia subirna copa das árvo- 
res. Mas logo ela conheceu o 
ornitólogo americano Lee 
Harper, que lhe ensinou téc- 
nicas de campo, principal- 
mente escalada de árvores. 

CAIXAS-NINHO. Ao perceber 

que um dos problemas na re- 
produção da espécie era a fal- 
ta de cavidades para cons- 
truir ninhos, Neiva teve à 
ideia de criar as caixas-ninho 

- ninhos artificiais com cai- 
xas de madeiras. “Deram cer- 

to, € começamos a instalar 
em larga escala. Depois de 
um tempo, os ninhos artifi- 
ciais passaram a ser como os 

naturais”, conta. Simultanea- 
mente, a equipe restaurava 

os ninhos naturais e realiza- 
vao manejo de ovos e das pró- 
prias aves. 

Caracteristicas 

A arara-azul pode ter até 
1,5 m de envergadura e 

se alimenta de castanhas 
de acuri e bocalúva 

E assim, em 2014, a arara- 
azul saiu da lista de animais 
ameaçados de extinção. Po- 
rém, explica Neiva, a espécie 
ainda é vulnerável e corre ris- 
co, por fatores como tráfico, 
baixa natalidade e mudanças 
climáricas. 

Atualmente, além das ara- 

ras-azuis, Neiva trabalha 

com aves urbanas em Campo 
Grande. Nesses 32 anos, po- 
rém, treinou biólogos em vá- 
rios cantos do País. A premia- 
ção da ONU se somou a ou- 
trashonrarias que recebe des- 
de 1995 no Brasil e em países 

estrangeiros. & 
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Disputa eleitoral Prioridades 

Economia vira tema central na eleição 
Se combate à corrupção dominou o debate em 2018, agora o brasileiro vai cobrar 

dos presidenciáveis solução para problemas práticos, como inflação, renda e emprego 

ADRIANA FERNANDES 
BRASÍLIA 

Seo combate à corrupção do- 
minou o debate das eleições 
em 2018, as propostas econô- 
micas para melhorar arenda 
da população, aumentar o 
emprego ereduzira pobreza 
deverão ser a tônica de 2022, 
Especialistas apontam o tri- 
nômio “desemprego, pande- 
mia e inflação” como deter- 

minantes para a corrosão da 
renda dos brasileiros e do 
crescimento. 

O debate se acelerou após e º 
o presidente Jair Bolsonaro e por assina tura. 
bancar um benefício de R$ 

400 para O novo programa 
social e acenar com outras 

benesses para ampliar sua 
popularidade. Mesmo con- 
trário à vacinação contra à 
covid, Bolsonaro aprovou o 
plano deimunizar toda a po- 
pulação adulta com uma do- 
se de reforço em 2022. À es 
tratégia seria apagar o “ca- 
rimbo” de que o governo foi 
responsável pelo atraso na 
vacinação em 2021. 

Enquanto Bolsonaro apos- 

ta no sucesso da distribui- 
ção de renda e projeta uma 
aceleração da geração de em- 
pregos, estrategistas econá- 
micos ligados a outros possi- 
veis presidenciáveis - Ciro 
Gomes, Eduardo Leite, João 

Doria e Lula — também tra- 

cam estratégias. 
“Não tenho dúvida que a 

questão econômica vai ser 
central nas eleições: é o que 
esta afetando a vida das pes- 
soas. O poder de compra do 
brasileiro diminuiu a satisfa- 
ção”, diz Bruno Soller, cien- 

tista político e sócio do Insti- 
tuto Travessia, que ajuda a 
traçar estratégias de campa- 
nha. Segundo ele, O ponto 

chave será ver como as candi- 
daturas conseguirão criar 
um projeto de regaste econó- 
mica do Pais que atinja dire- 
tamente a vida das pessoas. 

Hoje lider nas pesquisas, O 
ex-presidente Lula está fo- 
cando na desigualdade so- Ss | ] b q mm [6 | ] Ss e m 

ps ra 

| PTE NV 
- = j 

A, a > : 

Assine e saia de 

Jeep Renegade 

na hora. 

Porcelos 

à portir de 

R$ | rá mês 

cial, mas, segundo Soller, ele 

está “Jogando parado”, pois 
não enfrenta os problemas 
econômicos criados duran 
te o governo de Dilma Rous- 
seff, entre 2011 € 2016. € 

km 
O corro do futuro é por assinatura 

CONHEÇA AS PROPOSTAS DE “GURUS” 
ECONÓMICOS DE PRÉ-CANDIDATOS. PÁG E? 
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PT e setores do gover- 
no Bolsonaro batalham 

agora para criar um im- 
posto sobre exportação 

de petróleo. A Comissão de As- 
suntos Econômicos do Senado 
começa a examinar o Projeto de 
LeiNº 1472/2021, do senador Ro- 

gério Carvalho, que pretende ins- 
tituir um fundo de pelo menos 
R$ 85 bilhões por ano, destina- 
do a ser usado na redução dos 
preços dos combustíveis ao con- 
sumidor quando eles se tornam 
insuportáveis, como agora. 

Aaliquotaa ser aplicada a es- 
sasexportações será progressi- 
va. Ficará isenta para o barril 
até US$ 40. Será de 10% entre 

US$ 40 e US$ 60 e de 20% com 
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o barril acima de US$ 60, 
Embora justificada como 

mecanismo de estabilização 
dos preços dos combustiveis, 
a ideia carrega viés “petroci- 
da”. A primeira consequência 
do confisco dessa natureza é 
afugentar interessados em pro- 
duzir petróleo no Brasil, Além 
da Petrobras, outras 36 empre- 
sas atuam na extração de petró- 
leo no País. O interesse atual 
dessas empresas já não é lã es- 
sas coisas. 
Noúltimo leilão realizado pe- 

la Agência Nacional do Petróleo 
foram oferecidos 92 blocos para 
exploração, mas só cinco foram 
arrematados. A velocidade com 
que se realiza a substituição dos 

Petrocídio' 

combustíveis fósseis já é fator 
que, por si só, deverá limitar o 
interesse das petroleiras à pro- 
dução de áreas de grande produ- 
uvidade, Se vier esse confisco, 
então o impacto negativo será 
inevitável — efeito que não está 
sendo considerado nas justifica- 
tivas do projeto de lei, 
É verdade que o Brasil expor- 

ta óleo cru (veja gráfico) e im- 
porta produto acabado, Isso 
acontece porque faltam refina- 
rias para dar conta da produção 
de derivados. A mais importan- 
te razão por que isso acontece é 
a de que não hã interesse em in- 
vestir em mais refinarias sc a 
ameaça maior de governos, co- 
mo o atual, é interferir unilate- 

IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO 

EXPORTAÇÕES DE PETRÓLEO 900,4 
DO BRASIL EM MILHÕES 
DE BARRIS 

220,6 

ra 2050 
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ralmente nos preços dos com- 
bustiveis. Um confisco apenas 
reforçaria essa rejeição, ao con- 
trário do que argumentam os de- 
fensores do projeto, que veem 
nesse imposto um incentivo à 
construção de novas refinarias. 
No passado, o Brasil já teve im- 

postos sobre exportações, Os 

mais importantes foram os que 
incidiram sobre as de café e de 
açúcar. Mas o objetivo, então, 
era criar estoques destinados a 
conter a baixa dos preços no 
mercado internacional, e não a 
formação de fundos para estabi- 
lizar os preços internos. 
A prevalecer esse confisco 

sobre exportação de petróleo 
bruto seria criado precedente 
que lembra as atuais retencio- 
nes praticadas na Argentina: fi- 
cariaabertaa porteira para con- 
fiscos sobre exportações de ou- 
tras commodities e do que 
mais o governo populista de 
plantão assim pretendesse, O 

COMENTARISTA DE ECONOMIA 

Disputa eleitoral Prioridades 

Conheça as ideias dos conselheiros 
econômicos dos presidenciáveis 
Pré-candidatos às 
eleições formam time 
de especialistas para 
formular propostas 
ampliar renda e 
incentivar crescimento 

ADRIANA FERNANDES 

BRASÍLIA 

Fazer o Brasil crescer mais e 
combater a pobreza são doiste- 
mas no topo das preocupações 
dos conselheiros econômicos 
dos presidenciáveis. O Esta- 
dão ouviu os economistas que 
auxiliam os pré-candidatos às 
eleições em 2022 com o presi- 
dente Jair Bolsonaro: Ciro Go- 
mes, Sérgio Moro, Luiz Inácio 

Lula da Silva, além dos pré-can- 
didatos do PSDB, João Doria é 
Eduardo Leite, que disputam 
hoje as prévias do partido. 

Veja uma compilação do 
que está na mente desses “gu- 
rus” econômicos: 

BOLSONARO. Nacadeira da Pre- 
sidência, Bolsonaro tem à cane- 
ta na mão para lançar “bonda- 
des” na tentativa de melhorar 
sua popularidade. A aprovação 
da PEC dos precatórios é es- 
sencial para esse plano, co seu 
“Posto Ipiranga”, o ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 

não tem lhe dito não. Nem mes- 
mo para a quebra do teto de 
gastos, regra que atrela as des- 
pesas à inflação. 

Pelo contrário: Guedes já de- 
clarou que agora que “vem a 

eleição, vai para o ataque”. 
Apoiou, por exemplo, a deci- 
são do presidente de subir o 
Auxilio Brasil (substituto do 

Bolsa Familia) de R$ 300 para 
R$ 400. Mesmo assim, Guedes 

continua alvo da fritura. Na fi- 
la para o seu lugar está o presi- 
dente da Caixa, Pedro Guima- 
rães, outro conselheiro do pre- 
sidente, que vai viajar com ele 
durante a campanha. 

CIRO. Ex-secretário de Fazen- 

da do Ceará, o deputado Mau- 
ro Benevides segue como um 
dos principais conselheiros de 
Ciro. Os dois estiveram juntos 
em 2018, quando um dos mo- 

tes da campanha foi “Ciro vai 
tirar seu nome do SPC”. 

Segundo Benevides, o foco 
continua o mesmo: trazer de 
volta o crescimento com a am- 
pliação da capacidade de con- 
sumo das famílias e dos investi- 
mentos públicos. Sem essas 
medidas, diz, o Brasil continua- 

ráestagnado, “O investimento 
público está no chão, Eram R$ 
106 bilhões em 2010 e estão 
agora em R$ 20 bilhões”, afir- 
mao pedetista, que defende a 
retirada dos investimentos do 
teto de gastos. 

Benevides diz que a estraté- 
gia para 2022 não mudou por- 
que nada do que foi proposto 
avançou, incluindo o corte de 
15% das desonerações tributá- 
rias e a volta da cobrança do 
Imposto de Renda dos dividen- 
dos. Com essas medidas, diz 

ele, é possivel conseguir “fácil” 
R$ 96 bilhões por ano para me- 
lhorar as contas públicas. 

LULA. Lider nas pesquisas, Lu- 
la não tem conselheiro econó- 

mico, apesar de economistas li- 
gados ao PT — como Guilher- 
me Mello, da Unicamp, e o ex- 
ministro da Fazenda, Nelson 

Go esáii 

O 'menu' econômico 
dos pré-candidatos 

é Jair Bolsonaro 
O atual presidente aposta em 
fortes gastos públicos como 
uma forma de resgatar sua 
cambaleante popularidade = e 

a PEC dos precatórios pode 
pavimentar o caminho para 
mais benesses em 2022 

é Ciro Gomes 

Com o auxílio do deputado 

federal Mauro Benevides, O 
ex-governador do Ceará apos- 
ta em uma receita que inclui 
alta dos gastos públicos e do 
consumo das famílias para 
gerar crescimento 

“Privatizações 
são importantes, 
mas há um conflito 
entre o Estado 
minimo e o Estado 
eficiente, que privatiza 
o que for privatizável 
para ações como 
reduzir o nível 
de pobreza.” 
Affonso Celso Pastore 

Economista 

é Eduardo Leite e Doria 

Disputando as prévias do 
PSDE, Doria usa Henrique 
Meirelles como fiel escudeiro 
e destaca o crescimento do 

PIB paulista; já Leite tem a 
ajuda de Aod Cunha e fala 
em combate às desigualdades 
sociais do Pais 

e Lula 

Com o auxílio de economis- 
tas historicamente ligados ao 
PT, o presidente tem pregado 
aumento do salário minimo e 

do Bolsa Família praticados 
em seus governos 

a Moro 

Ex-presidente do BC, Affonso 

Celso Pastore se juntou ao 
time do pré-candidato; progra- 
ma pode incluir redução do 
tamanho do Estado brasileiro 

Barbosa - estarem apresentam 

do propostas. “Ele & o porta- 
voz dele mesmo”, diz a presi- 
dente do PT, Gleisi Hoffmann 

(PR). Segundo ela, Lula tem o 
que mostrar, com uma “gestão 
orçamentária responsável” 
nos oito anos em que foi presi- 
dente (2003-2010). 

Na semana passada, em via- 
gem internacional, Lula se en- 
controu com lideres políticos, 
entre eles o presidente da Fran- 
ca, Emmanuel Macron. Refor- 
çou pontos da sua gestão em 
contraste com o governo Bol- 
sonaro, o que deve ser a tônica 
da sua campanha: controle da 
inflação, elevação do salário 
minimoeacriação do Bolsa Fa- 
milia, agora substituido pelo 

Auxílio Brasil. 

MORO. Ex-presidente do BC, Af- 

fonso Celso Pastore surpreen- 
deu quando aceitou se juntar à 
Sérgio Moro para desenhar o 
programa econômico, Outros 
economistas ajudam a elabo- 
rar O programa - nomes que 
ainda são mantidos em sigilo. 

Navisão de Pastore, um pon- 
to importante da agenda é dar 
a correta dimensão sobre qual 
deve ser o tamanho do Estado 
na economia. “Privatizações 
são importantes, mas há aqui 
um conflito entre o Estado 
minimo, liberal no qual se pri- 
vatiza todas as empresas, € O 
Estado que é eficiente e privati- 
za aquilo que for privatizável 
para fazer ações como reduzir 
o nível de pobreza”, afirma. 

PSDB. Como secretário de Fa- 
zenda de São Paulo, Meirelles 

é hoje o economista mais 
próximo do governador João 
Doria, que disputa hoje com o 
governador do Rio Grande do 
Sul, Eduardo Leite, as prévias 

da candidatura tucana. 
Para Meirelles, o que deve 

marcar o debate eleitoral em 
2022 é O cenário econômico 
muito difícil, com inflação ele- 
vada, juro alto, crescimento 

baixo e falta de emprego. Ele 
diz que Doria tem o que mos- 
trar; crescimento maior do 
que o restante do País, respon- 
sabilidade fiscal, reformas eco- 
nômicas que abriram espaço 
de R$ 50 bilhões para investi- 
mentos e concessões. 

Ex-secretário de Fazenda 
do RioGrande do Sul, Aod Cu- 

nhacohomem forte da econo- 
mia na campanha de Leite. O 
programa dogovernador gaúc- 
ho terá uma grande preocupa- 
ção como tema da desigualda- 
de social e foco de erradicação 
da pobreza infantil, um contin- 
gente de 17 milhões de crian- 
cas até 14 anos. “Achamos que 
onível de desigualdade, não só 
de renda, mas de uma maneira 

geral é muito disfuncional, in- 
clusive para o crescimento”, 
diz Cunha, é 
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uando a TJLP foi subs- 
tituida pela TLP, elimi- 
nando o subsídio ao 
crédito, havia o temor 

de que empréstimos de longo 
prazo só estariam disponi- 
veis a taxas de juros proibiti- 
vas, prejudicando os investi- 
mentos. Ledo engano. Com o 
freio imposto ao BNDES, 
emergiu, vigoroso, o mercado 
privado de capitais, que su- 
priu, a taxas de juros baixas, a 
demanda por empréstimos de 
tados os empresários e não só 
dos que gozavam do privilégio 
do acesso ao crédito subsidia- 
do, 

Para crescer, o Pais precisa 

de juros baixos. Noentanto, pa- 

Affonso Celso Pastore 

ra que o mercado de capitais 
pudesse realizar a tarefa de fi- 
nanciar os investimentos com 
um baixo custo do capital, foi 
preciso recriar uma âncora fis- 
cal, que havia sido destruida 
durante o desastrado experi- 
mento da “nova matriz ma- 
croeconômica”. À aprovação 
da emenda constitucional do 
teto de gastos criou uma pesa- 
da âncora fiscal e, a partir des- 
se ponto, a taxa neutra de juros 
caiu e se manteve mais baixa, 

preparando o Pais para a reto- 
mada do crescimento, 
Embora nos últimos anos o 

novo papel do BNDES tenha 
sido preservado, sofremos um 
novo ataque à âncora fiscal, cu- 

ja intensidade e a totalidade 
dos efeitos ainda são desconhe- 
cidas. Porêm, a sua reconstru- 

ção não é o nosso único proble- 
ma. Diante de uma inflação ge- 

Inflação de dois 
dígitos só pode ser 
reduzida colocando 

a política monetária 
no modus restritivo 

neralizada, que superou a mar- 
ca dos 10% ao ano, o Banco 
Central terá de agir, mesmo 
sem contar com maior apoio 

da política fiscal. 
Inflações desta magnitude 

4) Juros baixos, juros altos 

somente podem ser reduzidas 
colocando a política moneta- 
ria no modus restritivo, o que 
significa reduzir a demanda 
agregada. Levando em conside- 
ração a fragilidade da âncora 
fiscal, e que as defasagens da 
política monetária são longas, 
não basta que em algum mo- 
mento a taxa real de mercado 
supere a neutra para iniciar a 
contração da demanda agrega- 
da, É preciso que nas duas 
próximas reuniões do Copom 

ocorra uma elevação da Selic 
ainda mais forte do quena últi- 
ma, sob pena de, mais uma vez, 
ver o Banco Central permane- 
cendo “atrás da curva”. 

Se, apesar das pressões em 

ECONOMIA * 

contrário, que já se iniciaram 
é tendem a crescer, o Banco 
Central trouxer a inflação pa- 
ra o centro da meta ainda em 
2022, tera criado as condições 
para que a economia brasilei- 
ra volte a conviver com taxas 
baixas de juros. Mas, se, para 
evitar as críticas dirigidas ao 
risco de uma recessão, que é 
grande, optar por uma eleva- 
ção mais suave da taxa básica 
de juros, impedirá que em 
2023 08 juros voltem a ser bai- 
xos e ajudem na retomada do 
crescimento. Cabe ao Banco 
Central decidir. e 

EX-PRESIDENTE DO EC E SÓCIO DA AC. 
PASTORE E ASSOCIADOS 

SBB. Luli Carlos Trabuco Coppi iquinsemelmendte) e TER. Ana Carla Abrão, Pedro Fernando Nery e Demi Getschko (quinzenalmente) m QUA. Fábio Alves e QUA, fidiriama Ferrandes e SEX, Elena Landau e Laura Karpusta jremézam quincenalmente) e Pedro Dora e SAB. Adriana 

Fernandes + DOM, José Roberto Mendonça de Barros quinzenalmente) & Alonso Celso Pastore (guimzenabmentes Paulo Lene (Pê dorm nego dia meés), Eoberto Epdrigues (2º domingo do mês). Albert Fish (3º domingo do mês! e Gustavú Franco dúsiêmo: domingo do mês) 

Veículos eletricos 

Ford e Rivian, da Amazon, desistem de parceria 

A Ford e a Rivian, da Amazon, decidiram seguir cami- 

nhos separados, em vez de colaborar no projeto de veículos 
elétricos, recuando de um pacto anterior de combinação de 
forças no setor. Na sexta-feira, após o fechamento dos merca- 
dos americanos, as ações de ambas as empresas caíram. é 
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E a) Na o 

oportunidades e em 

hovas receitas 

Inspire-se nas histórias de 

lideres que estão redefinindo 
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empresas por meio da 
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- Igor Ca lvet. 
| Presidente da Agência 

Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial 
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Divisão de lucros 

Petrobras paga dividendo no início de dezembro 

Agigante Petrobras anunciou, na noite de sexta-feira, 
que fará o previamente anunciado pagamento de dividendos 
aos seus acionistas entre os dias 1.º e 3 de dezembro, À com- 

panhia ampliou a divisão dos lucros com seus cotistas e deve 
distribuir mais de R$ 31 bilhões antes do fim deste ano. é 
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mundo estã no lugar, 
mas por um fio. À COP 

| 26 encerrou a reunião 

em Glasgow com pro- 
messas para um futuro melhor, 
mas sem recursos suficientes pa- 
ra que a maioria dos paises em 
desenvolvimento possam cum- 
prilas. Não aconteceu o fracas- 
so que alguns previram, mas fal- 
taram compromissos financei- 
ros reais por parte dos paises de- 
senvolvidos. E a Índia ca China 

prometem atingir o consumo 

máximo de carvão, porém ape- 
nasaté 2030. Isso contribui mui- 
to para as emissões de carbono. 

O Brasil entrou na reunião 
com a maioria dos países ainda 
incomodados com a devastação 

» 
da Amazônia nos últimos dois 
anos, sem acreditar nas promes- 
sas de níveis ajustados nas emis- 
sões de carbono. Bolsonaro 
nemse deu aotrabalho de apare- 
cer = ao menos nisso, acertou. 

A variante delta do covid-g 

conseguiu serecuperar na Euro- 
pa, embora continuasse a afligir 
paisesda Africaeem outros luga- 
res, mas em menor escala. Nos 
EUA, a questão continua contro- 
versa, O grande esforço para exi- 
gir cobertura vacinal criou uma 
batalha judicial sem fim. As pes- 
soas querem manter suas armas 
e privilégios para morrer. 

No Brasil, pela primeira vez 
em muitos meses, em alguns Es- 
tados não houve mortes, Coma 

o Albert Fishlow 

“3 Ainda se segurando! 

aproximação do verão e, enfim, 
umadequado suprimento de va- 
cinas, a sipuação assumiu tom 
mais positivo, Com sorte, isso 
continuara enquanto o Brasil ca- 

A COP 26 não foi o 
fracasso previsto por 
alguns, mas faltaram 
compromissos 
financeiros reais 

minha para as eleições. 
A economia está claramente 

emapuros. Inflação alta, desem- 
prego, deterioração do compro- 
misso com a educação pública e 
recursos financeiros intemnos li- 

mitados para garantir cresci- 
mento, As taxas de juros irão su- 
bir — alguns dizem que a Selic 
chegará a 1325. O PIB provavel. 
mente crescerá menos de 19%. A 
divida do governo aumentará 
em relação ao PIB. O déficit fis- 
calatingirâniveis de 655. Somen- 
te por emendas constitucionais 
que atendem aos mais pobres o 
consumo pessoal poderá conti- 
nuar como setor lider no Brasil. 

Isso será o suficiente para 
permitir que Bolsonaro consiga 
chegar aum segundo turno con- 
tra Lula? Agora, Sergio Moro se 
coloca para tentar alterar o que 
parece uma escolha inalterável 
dos brasileiros, cuja conclusão 
só pode ser um retorno de Lula. 
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Inevitavelmente, essa circuns- 

tância também levará a mais bu- 
rocracia e menos eficiência. 

Sergio Moro já entrou na dis- 
puta, buscando usar sua ima- 
gem pública para modificar as 
probabilidades. Sob os auspi- 
cios do Podemos, com a ajuda 
de excelentes economistas co- 

mo Pastore, ele busca sua opor- 
tunidade, Ele tem a gama de ta- 
lentos necessária para lidar não 
apenas com economia e comér- 

cio, mas também para devolver 
o progressismo, a abertura e a 
cultura à Presidência? Essa é a 
questão chave. & 

ECONOMISTA E CIENTISTA POLÍTICO, 

PROFESS0R EMÉRITO NAS UNIVERSIDADES DE 

COLUMBIA E DA CALIFÓRNIA EM BERKELEY 
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Paul Milgrom 

ÀAtrair estrangeiro 
para os leilões 
exige estabilidade 

Vencedor do Nobel de Economia 

diz que investidores se preocupam 

com “pacote completo” do País 

ENTREVISTA 

Vencedor do Nobel de 

Economia de 2020, 
ao lado de Robert 
Wilson, é professor 
da Universidade 

de Stanford 

me, remiado com o Nobel 
MP | de Economia em 
“+ 2020, O americano 
Paul Milgrom é uma referência 
no estudo da teoria geral dos 
leilões, que mostra como esses 
processos podem promover 
mercados competitivos. Seu 
trabalho formatou a primeira 
licitação de frequências de ce- 
lular dos EUA, em 1994. Mil- 

grom mostrou a importância 
de se estabelecer um preço pa- 

ra cada faixa, o que não era co- 

mum. À iniciativa atraiu mais 
empresas, co modelo foi repli- 
cado em todo o mundo. 

Segundo o economista, é 
muito dificil atrair investido- 
res internacionais para partici- 
par de licitações, como tem 
buscado o governo brasileiro. 
“Se fazem um compromisso 
de longo prazo, querem saber 
qual é o nível de estabilidade 
do governo, das leis e como se- 
rá a cobrança de impostos no 
futuro”, diz Milgrom, que fará 
uma palestra na Conferência 
Pac, eventodo setor de infraes- 
trutura, focado em PPPsecon- 

cessões, a ser realizado na ter- 
ça e na quarta-feira. 

O que faz um leilão ser con- 
siderado um sucesso? 
O leilão tem sucesso quando é 
bem adaptado para cada oca- 
são. Os leilões mais simples 
são aqueles em que ha apenas 
um item em disputa. Nesses ca- 

Estudo de Paul Milgrom é referência na teoria geral dos leilões 

sos, é possível organizar um 
processo em que as propostas 
são entregues de antemão, ou 
optar pelo modelo tradicional 
ascendente (em que as empre- 
sas fazem ofertas na hora). Mas, 
no caso de leilões do governo, 

as coisas podem se complicar. 

“As empresas não 
vão fazer isso 
(participar de uma 
licitação) se 
não tiverem a 
expectativa de 
que vão ser bem 
tratadas.” 

Em que sentido? 
Um leilão de compras governa- 
mentais atrai diferentes forne- 
cedores de diferentes tama- 

nhos. Ouum vendedor para ca- 
da produto diferente. Ouo go- 
verno pode ter múltiplos itens 
à venda, como nos leilões de 

telecomunicações, A licitação 
pode estar dividida em diferen- 
tes frequências, cobrindo re- 
giões distintas (do pais). Em ca- 
da caso, é preciso adaptar as 
regras do leilão ao problema 
que se busca resolver. Do con- 
trário, o leilão pode fracassar. 

No último ano, ocorreram 
grandes leilões no Brasil, 
Alguns tiveram pouca con- 
corrência ou nem chega- 
ram a atrair interessados. 
Por que isso acontece? 
Hã duas razões. Uma delas é a 
dificuldade de atrair as empre- 
sas qualificadas. Não sei se es- 
se é o caso do Brasil, Tenho 
pouca familiaridade com esses 
leilões. O segundo motivo é 
por uma estratégia das empre- 
sas, que podem querer que o 
leilão fracasse. Por exemplo: o 
governo pede um preço muito 
alto para uma frequência de rá- 
dio, para ter certeza de que vai 
arrecadar algum dinheiro. Os 

compradores podem avaliar 
que o governo vai ter de ven- 
der oespectro de qualquer ma- 
neira, Se a primeira tentativa 
falhar, o governo vai ter de ven- 
dé-lo mais barato. Essa pode 
ser uma estratégia. 

Pode ser um problema do 
formato do leilão? 

Sim. O formato pode colocar 
muitas dificuldades para as em- 
presas darem lances, o que de- 
sestimula concorrentes meno- 

res. Há inúmeras formas de fa- 
zer um leilão fracassar. 

O Brasil tem buscado 
atrair companhias de ou- 
tros paises para os leilões. 
Como garantir a participa- 
ção de estrangeiros? 
Investidores internacionais 
estão interessados no pacote 
completo. Se fazem um com- 
promisso de longo prazo, que- 
rem saber qual é o nível de 
estabilidade do governo, das 

leis é como será a cobrança 
de impostos, E é preciso in- 
vestigar as condições envolvi- 
das. Falando de forma abstra- 
ta: se O governo quer privati- 
zar um porto, o potencial 
comprador precisa saber 
quais são os contratos de tra- 
balho e as condições das ins- 
talações. Ele vai fazer uma 
projeção da demanda edotrá- 
fego. E vai querer saber sobre 
as regulamentações. 

É um investimento que 
poucosse dispõem a fazer? 
Sim. É preciso fazer um grande 
esforço para participar de um 
leilão desses. Às empresas não 
vão fazer isso se não tiverem a 
expectativa de que vão ser 
bem tratadas. Não é apenas 
uma questão do leilão. É um 
pacote completo, E, mesmo 
quando há tudo isso, é preciso 
fazer as empresas tomarem co- 
nhecimento do leilão, o que 
exige ir ao mercado e mostrar 
o que esta sendo planejado. € 
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NOTAS E INFORMAÇÕES 

A BR do Mar 
precisa avançar 

RO E E | 

Governo e empresários tentam 

acelerar o exame do projeto 

sobre transporte maritimo interno 

ecisivo para diminuir a dependência 
da economia brasileira do transporte 
rodoviário e reduzir os custos de em- 
presas de diversos segmentos, o proje- 
to de lei que estimula a navegação na 

costa brasileira está parado no Senado, O governo e 

os setores da economia que atuaram de modo inten- 
so para obter, em dezembrodo ano passado, aapro- 
vação do projeto pelos deputados, agem para que a 
questão seja submetida rapidamente ao plenário do 
Senado, A tarefa é árdua. Dois meses depois de sua 
aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE) da Casa, o texto aguarda decisão da Comis- 
são de Agricultura e Reforma Agrária e, depois, ain- 
da terá de ser examinado por outras duas. 

O projeto é conhecido como BR do Mar, pois tem 
o objetivo de expandir a navegação de cabotagem 
(entre portos brasileiros), com rotas que permitam 
asubstituição gradual da malha rodoviária no trans: 
porte de cargas. 

Os riscos para à atividade econômica e para O 
bem-estar da população gerados pela excessiva de- 
pendência do Pais do transporte rodoviário ficaram 
claros na greve dos caminhoneiros de 2018. Um gru- 
po limitado de motoristas mostrou-se capaz de, por 
meio de bloqueios pontuais na malha rodoviária 
federal (formada pelas BRs designadas por núme- 
ros), interromper o fluxo de mercadorias, prejudi- 
cando as atividades produtivas cameaçando oabas- 
tecimento da população. 

O projeto que institui a BR do Mar foi enviado ao 
Congresso pelo governo em agosto de 2020 e obte- 
ve apoio imediato de diferentes segmentos econó- 
micos, especialmente da indústria e da agricultura, 
São muitos os motivos para esse apoio. Atualmente, 
segundo a Confederação Nacional da Indústria (C- 
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NI), a navegação de cabotagem responde por ape- 
nas 11% das cargas transportadas no Pais. Combusti- 
veis e derivados representam mais de 70% dos pro- 
dutos transportados internamente por navios. 
Num pais com & mil quilômetros de costa e possibili- 
dade de navegação até Manaus, nointerior do conti- 

nente, é óbvio o potencial de crescimento do trans- 
porte de cargas por navio, de custo inferior ao do 
transporte rodoviário. 

Os objetivos principais do programa BR do Mar 
são aumentar a oferta e a qualidade do transporte 
maritimo entre portos brasileiros, estimular a con- 
corrência e a competitividade, ampliar a disponibili- 
dade de frota no País, incentivar a formação de mão 
de obra maritima nacional e estimular a indústria 
naval. 

Relatado na CAE pelo senador Nelsinho Trad 
(PSD-MS), O projeto flexibiliza o afretamento de 
embarcações estrangeiras para serem usadas na ca- 
botagem. O objetivo é aumentar a oferta de embar- 
cação para transporte entre portos nacionais, ou 

seja, aumentar a concorrência no setor, o que pode 
resultar na redução dos custos da navegação inter- 
na. Soja, milho e fertilizantes são citados entre os 
produtos cujo transporte poderia ter custo menor. 

Outramedida, a vigorar após um periodo de tran- 
sição - que Trad estendeu para 2027 -,éa permissão 
para empresas alugarem embarcação a casco nu, 
mudando a bandeira de estrangeira para brasileira, 
mesmo não tendo navios brasileiros próprios.e 

Tecnologia Recursos humanos 

Apple libera debate sobre condições de trabalho 
A gigante de tecnologia Apple 
enviou, na última sexta-feira, 
uma impresstonante mensa- 

gem a seus funcionários, dada 
sua reputação de sigilo: foi um 
lembrete de que os profissio- 

nais estão liberados para discu- 
tirsalários, horas extras e condi- 
ções de trabalho. 

O aviso vem em um momen- 

to em que alguns funcionários 
pressionam a Apple, uma das 
poucas empresas do mundo a 
ter superado a avaliação de mer- 
cado de US$ 1 trilhão, a tomar 
mais medidas para garantir que 

não haja disparidades salariais 
dentro da companhia. 

Em postagem em uma plata- 
forma interna, a companhia fun- 
dada por Steve Jobs disse que 
suas políticas não impedem os 
funcionários de “falarem livre- 
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mente” sobre condições de tra- 
balho, segundo cópia da mensa- 
gem obtida pela Reuters. 

Um porta-voz da Apple não 
quis comentar o assunto. 

ESCRUTÍNIO, A política de con 
duta empresarial da Apple já 
afirmava que os funcionários 
não estavam impedidos de de- 
bater temas corporativos - ao 
contrário do que ocorre em vá- 
ros outros paises, este não é 
um direito protegido por lei 
dos Estados Unidos. 

No entanto, funcionários 

que abordaram o tema interna- 
mente nos últimos meses en- 
frentaram resistência, de acor- 
do com Janneke Parrish, ex-ge- 
rente de programas da Apple. 

Parrish, que foi demitida 
após desempenhar um papel de 
liderança no ativismo dos fun- 
cionários, disse estar esperan- 
cosa de que a mensagem da Ap- 
ple facilite o caminho para ou- 
tras empresas. 

A medida da companhia ho- 
je comandada por Tim Cook 
ocorre em meio a um impulso 
mais amplo dos trabalhadores 
do Vale do Silício para falar so- 
bre suas condições de trabalho 
eoimpacto da tecnologiana so- 
ciedade, O ReuTeRs 

A lider em gestão ambiental 

ambipar.com 
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Hackers do bem' são recompensados ao 
testar os sistemas de grandes empresas 
Gigantes brasileiros 
aderem à tendência 
de expor fortalezas 
digitais a desafios 
para torná-las ainda 
mais seguras 

Para se proteger de ataques ci- 
bernéticos, grandes empresas 

como Nubank, C6, TIM e OLX 

estão aderindo a uma tendên- 
cia mundial e procurando “ca- 
cadores de recompensa” para 

invadir seus sistemas. O objeti- 
voé encontrar falhas ou vulne- 
rabilidades que possam ser a 
porta de entrada para crimino- 

À lider em gestão ambiental 

ambipar.com 

sos roubarem ou “sequestra- 

rem” dados, o que implica pre- 
juizos milionários para as com- 
panhias, 

Chamados de “bug bounty”, 
os programas de premiação en- 
volvem plataformas com mi- 
lhares de especialistas, conhe- 
cidos como “hackers do bem” 

ou“hackers éticos”. Esses pro- 
fissionais têm a missão de vas- 
culhar os sistemas das empre- 

sas e encontrar pontos fracos 

de forma legal. Se consegui- 
rem furar a segu rança da com- 

panhia, recebem recompensas 
de até R$ 15 mil no Brasil - no 

exterior, os valores são bem 

maiores, podendo superar 
US$ 100 mil, dependendo da 
descoberta, 

Por aqui, esses programas 
ainda enfrentam uma certa 
desconfiança dos empresa- 
rios, que temem ficar mais vul- 
neráveis. Mas, com o cresci- 

mento da digitalização duran- 
te à pandemia e a consequente 
multiplicação de ataques ciber- 
néticos, muitas empresas tive- 
ram de buscar novas alternati- 
vas. O Nubank, por exemplo, 
acaba de lançar seu programa 
com recompensas que come- 

cam a partir de USS 150. 
“Segurança é um dos pilares 

da nossa operação desde o pri- 
meiro dia da empresa”, diz o 
gerente de Engenharia de Se- 
gurança de Informação do ban- 
co, Rodrigo Santos. Ele conta 

que, no ano passado, a institui- 
ção já havia iniciado um teste 
sem remuneração com 
Hacker One — uma das maio- 

res plataformas de bug bounty 
do mundo. Nesse teste, foram 

reportadas 15 falhas considera- 
das válidas, 

No programa atual, a empre- 
sa optou pela modalidade pri- 

vada, em que há a escolha de 
uma quantidade de profissio- 
nais para buscar as vulnerabili- 
dades do sistema. Na modali- 
dade pública, qualquer especia- 
lista da comunidade de 
hackers pode fazer os testes. 
“Como essa cultura ainda não 
está totalmente difundida no 

Brasil, as empresas ficam com 
receio e entram mais leve nos 

programas”, diz o fundador da 
BugHunt, Bruno Telles, dire- 

tor operacional da plataforma 
brasileira. 

Criada em março de 2020, a 
empresa tem cerca de 7 mil 

“A melhor forma de 
se proteger é testar suas 

falhas. Normalmente 
tenho um time interno 
para fazer esse tipo 
de trabalho, mas 
agora também posso 
contar com hackers 
do mundo inteiro.” 
José Santana 

Responsável por segurança 
da informação do C6 

“Essa cultura ainda 

não está totalmente 
difundida no Brasil,” 
Bruno Telles 

Fundador da BugHunt 

hackers inscritos e 25 progra- 
mas ativos. Telles diz que os 
programas de recompensa es- 
tão apenas começando no Bra- 
sil, mas devem ganhar tração 
nos próximos anos com oavan- 
ço da digitalização. Além de 
empresas privadas, Os gover- 
nos também devem começar a 
aderir essa solução como for- 
made se protegerem contra ci- 
bercriminosos. 

AUMENTO DE ATAQUES. De 

acordo com relatório da Forti- 

net, empresa de segurança di- 
gital, sóno primeiro semestre 
deste ano, o Brasil sofreu cer- 

ca de 16,2 bilhões de tentati- 
vas de ataques virtuais. O Pais 
é o quinto com maior número 
de ransomware — ataque vir- 

tual em que o criminoso só li- 
Dera O acesso ao sistema por 

meio de pagamento de um res- 
gate -, conforme dados da 
consultoria Roland Berger. E 
os problemas não se restrin- 
gem a apenas um setor. Tem 
sido generalizado. 

“A melhor forma dese prote 
ger é testar suas falhas. Nor- 
malmente tenho um time in- 
terno para fazer esse tipo & 
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Lições para você 

Como ser um caçador 

de recompensa 

o Autodidata 

Quase todos os “hackers do 

bem” aprenderam comandos, 
códigos e até navegar na dark 
web sozinhos, fuçando em 

sistemas e computadores 

8 Curiosidade 

A principal caracteristica des- 
ses especialistas é a curiosida- 
de e persistência. Afinal, al- 

guns testes para encontrar 

falhas em sistemas de empre- 
sas podem demorar dias 

e Conhecimento 

É preciso ter conhecimento 
em redes, desenvolvimento 

de web, sistemas operacio- 
nais, segurança e linguagem 
de programação 

e Plataformas 

Abra uma conta nas platafor- 
mas de “bug bounty. No exte- 
nor, há a HackerQne (uma 

das maiores do mundo), Bug- 

Crowd e Open Bug Bounty. 
No Brasil, há a Bug Hunt 

o Base 

Tenha uma base tecnológica, 
com terminal, web e redes 

a Como se preparar 

| E possível fazer cursos e estu- 

MERTHER SANTANA ESTADÃO 
BE Rg o 

dar cases práticos, tutoriais, 

artigos e posts de fóruns na 
internet. Isso ajuda a ter uma 
visão geral dos temas 

e Relatórios 

Quando um especialista con- 
segue encontrar uma falha 
ou vulnerabilidade nos siste- 
mas das empresas, ele preci- 
sa reportar o erro aos execu- 
tivos da companhia. Isso é 
feito por meio de relatórios 
com todos os dados demons- 

trando o problema 

e Recompensas 

Depois que o relatório é entre- 

gue, as empresas fazem uma 

avaliação criteriosa para vali- 

dar ou não a descoberta feita 

pelo hacker. Se for proceden- 
te, cles pagam o profissional 

& Valores 

Cada empresa tem uma tabe- 
la de valores de recompensa. 
Os valores variam de acordo 
com a gravidade do problema. 
Há falhas consideradas sim- 
ples, médias e críticas. No ex- 
terior, os valores podem che- 
gar a US$ so mil ou mais 

& Ranking 

Quanto mais descobertas ti- 

ver, melhor para o hacker se 
posicionar no ranking das pla- 
taformas de “bug bounty”. Isso 
é importante para ser selecio- 
nado para programas priva- 
dos, em que as empresas esco- 
lher quem vai testar o sistema 

G) detrabalho, mas agora tam- 
bém posso contar com 
hackers do mundo inteiro”, 

diz José Santana, responsável 
pela área de segurança da infor- 
mação do C6 Bank, O progra- 
ma de bug bounty do banco tem 
842 pesquisadores (hackers) 
autorizados a ficar de olho em 

qualquer furo que o sistema do 
banco possa ter. 

Desde que adotoua solução, 
em 2019, a instituição já pagou 
cerca de US$ 25 mil (R$ 136 
mil; de recompensas, sendo 
uma média de US$ 696 (R$ 3,8 
mil) por premiação. Santana 
explica que, se a recompensa 
for muito baixa, poucos 
hackers vão se interessar pela 
oportunidade, uma vez que os 
testes podem demorar. 

“A remuneração maior, de 
fato, atrai mais gente, mas tem 
aqueles que querem ganhar 
pontos para subir no ranking 
dos que mais encontram fa- 
lhas. Esses aceitam valores me- 

nores”, diz Telles. Os paga- 
mentos seguem uma tabela de 
gravidade dos problema. 
Quanto mais crítico, mais alta 

é a recompensa. 

TECNOLOGIA. Nos Estados Uni- 
dos, esse é um mercado de mi- 
lhões de dólares. Gigantes, co- 
mo Google e Apple, têm pro- 
gramas que oferecem US$ 1 
milhão para quem conseguir 
fazer um ataque nos seus siste- 

mas de segurança. Em 2017,50 
o Google pagou US$ 3 milhões 
em programas de segurança. 

“Acredito que os progra- 
mas de bug bounty trazem, de 
fato, um perfil independente 
(para a análise dos sistemas). 
Só vejo vantagens”, diz o dire 
tor de tecnologia da OLX Bra- 
sil, Raul Renteria. Na avalia- 
ção dele, com essa solução, a 
empresa consegue ter acesso 
a profissionais que estão fora 
do dia a dia da companhia e 
que conseguem ver outras ver- 
tentes do problema. 

Soneste ano, os hackers re- 

portaram 32 bugs no sistema 
da OLX. Desses, 17 foram 

aprovados ou estão em revi- 

são. As recompensas da em- 
presa podem chegar a R$10 
mil, dependendo do nível da 
falha. Ele conta que a empre- 
sa tem funcionários internos 
que também testam os progra- 
mas de segurança do grupo. 
“Mas esse olhar de fora, que 
caça falha em tudo quanto é 
canto, é importante.” 

Esse olhar externo fez Ma- 

noel Abreu Netto, de 37 anos, 

reportar mais de 300 relató- 
rios com falhas e vulnerabilida- 

de no sistema de várias empre- 
sas. Ele não posta de falar os 
valores, mas diz ser vantajoso. 
Ele atua como “hacker do 

bem” hã três anos. Formado 
em Ciência da Computação, 
Netto divide seu tempo entre 
um emprego na administração 
pública e as plataformas de bug 
bounty. Já ganhou três desafios 
internacionais de vulnerabili 
dade em sistemas que lhe ren- 
deram três viagens para Argen- 
tina e Estados Unidos. 6 
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Perfil de sucesso 
é de autodidata 
que começou cedo 

Dois especialistas 
compartilham 

origem parecida: 
começaram ainda 
na adolescência e 
sem nenhum curso 

A primeira experiência de 
Gregório Gomes como 
hacker foi na adolescência, 
aos 12 anos. Para conseguir 
ficar mais tempo na frente 
do computador, ele tinha 
de burlar as regras dos pais, 
descobrir as senhas e mu- 
dar algumas configurações. 
Foinessa época que ele per- 
cebeu a facilidade que tinha 
na área, pois aprendeu qua- 
se tudo sozinho. “Sempre fi- 
quei no computador e con- 
sumia muita informação ex- 
terna”, diz Gomes, 

Aos 16 anos, ele já estava 
emalgumas das mais impor- 
tantes plataformas de bug 
bounty do mundo tentando 
invadir, legalmente, os siste- 
mas de grandes empresas. 
Só em uma plataforma es- 
trangeira, atendeu a mais 
de 500 chamados de compa- 
nhiase detectou alguns pro- 
blemas importantes nos sis- 
temas, com recompensas 
de até US$ 5 mil, 

FALHA GRAVE. Numa delas, 
descobriu uma falha consi- 

derada crítica, em que o sis 
tema da empresa acabava 

clonando os cartões de crédi- 
to das pessoas, numa es- 
pécie de chupa-cabra. Em ge- 
ral, dizele,asbrechas são “le- 

gados de sistemas”. “Todo 
site tem uma construção pa- 
drão de um desenvolvedor. 
Se você não adequar e mu- 
dar as configurações, fica 
fácil explorar o sistema.” 
Com a experiência adqui- 

ridacomo “hacker do bem”, 
ele prestou serviço para em- 
presas como Easy Taxi e 
Uber até criar sua própria 
startup. No início de 2017, 
ele abriu a Refinaria de Da- 
dos, empresa especializada 

na coleta e análise de informa- 

ções digitais. Com acesso e co- 
nhecimento, ele conseguia cir- 
cular pela chamada dark web e 
obter informações desse sub- 
mundo para o ambiente de ne- 
sócios. Em abril de 2021, a em- 
presa foi vendida para o Mo- 
dal, e Gomes se tornou geren- 
te de engenharia de dados da 
instituição. 

HOBBY. Mas o caçador de re- 
compensas não abandonou as 
origens, Aos 27 anos, continua 
inscrito em plataformas e ain- 
da tenta invadir sistemas de ou- 
tras empresas. “Hoje faço por 
hobby. No passado era a forma 
de ganhar dinheiro. Ou se faz 
para o bem ou para o mal,” 
O adolescente Andres Alon- 

so Bic Peres, de 16 anos, é uma 
fera no bug bounty. Ãos 14, ga- 
nhou USS 25 mil do Facebook 

por descobriruma falha no Ins- 
tagram, 

“Hoje faço por hobby. 
Mas no passado era a 
forma de ganhar 
dinheiro, Ou se fiz 
para o bem ou 
para o mal,” 
Gregório Gomes 

“Hacker do bem” 

A exemplo de Gomes, An- 
dres também aprendeu tudo 
praticamente sozinho. Aos 10 
anos fez um curso de design 
gráfico. À curiosidade o levou 
a ir mais fundo na internet. 
Descobriu que poderia ganhar 
dinheiro invadindo o sistema 
de empresas e resolveu estu- 
dar o assunto. 
Com o dinheiro que ganhou 

do Facebook, comprou mais 
equipamentos e usou uma par- 
te para criar uma empresa em 
que ensina a atividade. Lança- 
da em agosto, a empresa já tem 
soo alunos, que pagam R$ 397 

pela assinatura anual. A meta 
atual é ter 2 mil alunos em um 
ano. Enquanto isso, continua 

caçado recompensas. GRe, 

FA CEBODE-1//2021 

Andres é um “hacker do bem" que ganhou USS 25 mil do Facebook 
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Com bilhões no caixa, 
Crescera (ex-Bozano) quer 
dezenas de empresas 

Crescera Capital, gestora que antes se chamava 
Bozano Investimentos e teve entre seus sócios 
o ministro da Economia, Paulo Guedes, terá bi- 

lhões de reais no cofre para comprar empresas. 
Na mira, alvos variados: vai buscar de companhias nas- 
centes até as de maior porte, de diferentes setores. Pa- 
raa empreitada, usará três fontes de receita: uma em- 
presa “cheque em branco” e dois fundos. Na última sex- 

ta-feira, a Crescera captou, nos Estados Unidos, US$ 
200 milhões por meio de uma Spac (Empresa de Aquisi- 
ção com Propósito Especial, na sigla em inglês) na Nas- 
daq, a chamada “empresa cheque em branco”. Até de- 
zembro, pretende concluir a captação de seu maior fun- 
do de private equity, aquele que compra participação 
em empresas, de R$ 2 bilhões. 

Fundo quer crescer em venture capital 

A Crescera está montando ainda um novo fundo de 
venture capital, especializado em adquirir empresas 
de menor porte e em estágios iniciais. Em fase de 
captação, o objetivo é conseguir R$ 500 milhões. Se- 

rá sua terceira iniciativa no segmento, que passa por 
um boom de investimentos no Brasil, 

Fundo de R$ 2 bi tem europeus e IFC 
Parte dos recursos está sendo captada lá fora, diz a 
sócia da Crescera, Natalia Couri Galarti. No caso do 

private equity, o fundo teve aportes de europeus, in- 
cluindo o alemão Deutsche Investitions (DEG), a 
francesa Proparco e, nos EUA, o International Finan- 

ce Corporation (IFC), braço do Banco Mundial. 

e FILÉ. O fundo de R$ 2 bilhões 
vai privilegiar segmentos co- 
mo educação, saúde, bens de 

capital e inovação, mesmos se- 
tores nos quaisa empresa “che- 
que em branco” está de olho. 
Com o dinheiro já captado, fo- 
ram feitos investimentos em 

quatro empresas. Entre elas, O 

Grupo Zelo, de planos funerá- 
rios e gestão de cemitérios, a 
Neológica, de tecnologia finan- 
ceira, e a Alura, de educação, 

e UNIDUNITE, A meta é chegar a 
10 Ou 12 companhias investi- 
das, com cheques que podem 
variar de R$ 7o milhões a R$ 

ALTO ESCALÃO Luana Pavani E-mail: luana pavanimestadoo.com 

ELASTIC. Jun Endo (ex-IBM) é 
onovo VP para América Latina. 

PETROS. Paulo Werneck (ex- 
BTG Asset e Funcef) é o novo 
diretor de investimentos. 

DASA EMPRESAS. Rafael Motta 
assume como diretor geral e 
head do braço B2B. 

LAVORO. Promoveu Renata So- 
lera a diretora jurídica e de 
compliance; e Dannia Guedes 
a diretoria de infraestrutura. 

PITNEY BOWES. Fabio Louren- 

ço chega como gerente de ser- 
viços. 

CLICKBUS. Trouxe para Marke- 
ting & Growth Gustavo Reis 
(ex-Tecnisa). 

TIM. Na recém criada diretoria 

de e-commerce e canais remo- 

tos foi alocado Bruno Vascon- 

cellos. 

DECOLAR. O novo controller é 
Marcelo Vega (ex-Aché). 

FRIGOL. Pedro Bordon (ex- 

JBS) ingressa como diretor co- 
mercial. 

LOCKTON. Contratou Ciro Ja- 
cob para diretor de serviços e 
inovação para benefícios. 

Coluna do 
Broadcast 

» 

és 
A primeira investida da Crescera no venture capital foi a Tembici, 

de aluguel de bicicletas; meta é apoiar entre 10 e 14 empresas 

200 milhões cada, No venture 
capital, a meta é apoiar entre 
10 E 14 empresas. À primeira 
investida foia Tembici, de alu- 

guel de bicicletas. 

e HISTÓRICO. Este será o quinto 
fundo de private equity da 
Crescera, que tem R$ 3,7 bi- 
lhões em ativos sob gestão, Até 
2019, gestora chamava-se Bo- 
zano. Para assumir O cargo pú- 
blico, o ministro Guedes, um 

de seus fundadores, vendeu 
sua fatia no fim de 2018. 

& LONGE DO CÉU. Ainda é baixa a 
oferta de mão de obra no mer- 
cado brasileiro para atender à 
demanda que empregadores 
entendem que será anúmero1 
para as companhias, nos próxi- 
mos quatro anos: tecnologia 
baseada em nuvem, Deacordo 
com estudo global da Amazon 
Web Services (AWS), só 457% 
dos trabalhadores do País são 
capacitados ou estão sendo 
preparados para lidar com fer- 
ramentas na nuvem. 

APEX AMERICA. André Pandol- 

fi é o novo CEO no Brasil (ex- 
Teleperformance). 

LIVANCE. Tadeu Maia (ex-Des- 
complica) entra como VP de 
engenharia. 

ESCALE. Chegam José Mauri- 
cio Orsolini Filho (ex-99) para 
General Manager e Roberto 
Mameli, CTO (ex-Creditas). 

NSFOCUS, Anuncia Raphael Te- 
desco (ex-Logicalis) para ge- 
rente de alianças e parcerias 
na América Latina e Caribe. 

KROLL. Enéas Moreira chega 

e TELESCÓPIO. A participação é 
ainda menor entre quem tem 
habilidades mais avançadas. 
50 16% dos que trabalham no 
segmento digital conseguem 
gerenciar atransição de instala- 
ções locais para anuvem. Além 
disso, dois em cada três traba- 

lhadores sentem que não estão 
ganhando habilidades digitais 
em velocidade suficiente para 
fazer frente às mudanças. 

e AJUDA, O governo deve pubh- 
car na próxima semana uma 
Medida Provisória (MP) com 
as regras para o novo progra- 
ma de socorro às distribuido- 
ras de energia elétrica. O valor 
do empréstimo com bancos 
privadosserá de cerca de R$15 
bilhões. O socorro vem para 
mitigar os efeitos do aciona- 
mento de termoelétricas para 
atender à demanda do Sistema 
Interligado Nacional (SIN) na 
fase mais aguda da crise hídri- 
ca. A energia dessas usinas cus- 
ta, em média, sete vezes mais 

do que a das hidrelétricas. 

MASTERCARD 

João Pedro Paro Neto será con- 
selheiro estratégico para Améri- 

ca Latina e Caribe da Mastercard 

Seus SUCESsores serão 

Estanislau Bassols, para Brasil, 

e Agustin Varela, Cone Sul 
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SOBE 

Brasileiro mantêm hábitos 
digitais após reabertura 

TIAGO QUEIROZ | ESTADÃO pot 27] 

st Apesar da volta do 
es comércio à vida nor- 
“= mal, as vendas onli- 

ne continuam em patamar 
elevado. O setor de tecnolo- 

gia vendeu 103% a mais en- 
tre setembro de 2020 e ou- 

tubro de 2021, ante os 12 me- 
| ses anteriores, segundo a 
CoreBiz. À receita das em- 
presas digitais com alimen- 
tos subiu 77% e moda, 23%. 

DESCE 

Às vésperas da Black Friday, 
cai intenção de consumo 

BLEX SILVA ESTADÃO -DE/4 [27] 

a e 

Os brasileiros fica- 
ram menos propen- 
sos às compras este 

mês, às vésperas da Black 
Friday e do Natal, diz a Con- 
federação Nacional do Co- 
mércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC). O índice de 
Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF) caiu 0,9% an- 
te outubro, para 73,4 pontos, 
na zona de insatisfação. 

É 

como managing director e 
co-head da área de Forensic 
Investigations & Intelligen- 
CE. 

ALMAVIVA. JO novo diretor de 
compras é Martin Buteler (ex- 
Claro). 

GUPY. Para CHRO vem Gian- 
piero Sperati (ex-Pearson). 

TRACK. Tiago Faria (Gupy) li- 

dera operações na startup. 

MERCURIO PARTNERS. Branca 

Americano fica à frente de Mu- 

danças Climáticas, Carbono é 
ESG. & 
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Facebook Papers Perigos à democracia 

Grupo teve 
monopólio de 
conteúdo nas 
eleições 

Arquivos internos do Facebook 
mostram como, em 2018, o Brasil foi 

terreno fértil para a ação de contas que 
postam material em volume altíssimo 

BRUNA ARIMATHEA 
BRUNO ROMANI 
GIOVANNA WOLF 

Durante as eleições brasileiras 

de 2018, um pequeno grupo de 
contas e páginas monopolizou 
aprodução de conteúdo politi- 
co no Facebook. Segundo do- 
cumentos internos da empre- 
sa de Mark Zuckerberg obti- 
dos pelo Estadão, o Pais so- 
freu com a ação dos chamados 
“superprodutores”, usuários 
que publicam um alto volume 
de conteúdo - nos arquivos, O 
Brasil é citado como “a mais 
recente grande democracia a 
enfrentar uma assustadora 
erupção de desinformação e 
ódio no Facebook”. 

As informações aparecem 
nos “Facebook Papers”, um pa- 
cote de documentos da empre- 
sa vazados para um consórcio 
internacional de veiculos, in- 
cluindo Estadão, New York Ti- 

mes, Guardian e Le Monde. Os 

arquivos também foram forne- 
cidos ao Congresso americano 
por Frances Haugen, ex-fun- 
cionária do Facebook que cole- 
tou pesquisas internas da rede 
social ao pedir demissão. 
Um dos documentos, de 28 

páginas, traz uma publicação 
interna de 13 de outubro de 

2018, na qual pesquisadores da 
empresa discutem problemas 
relacionados a eleições em di- 
ferentes países — no arquivo, 
hã um tópico chamado “lições 
aprendidas no Brasil”, 

A empresa diz que, em 7 de 
outubro daquele ano, dia do pri- 
meiro tumo das eleições presi- 
denciais do País, 18,4 milhões 
de publicações políticas foram 
criadas por 6,7 milhões de per- 
fis ou páginas na plataforma. 
Porém, 35% desse material foi 

publicado por apenas 396 das 
contas - ou seja, 6,4 milhões de 
posts políticos foram gerados 
por apenas 201 mil contas. 

Segundo o documento, 74 

milhões de pessoas distintas 
foram expostas aos materiais, 

gerando 2,74bilhões de visuali- 
zações. Os pesquisadores do 
Facebook calculam que as con- 
tas que monopolizaram a pro- 
dução de conteúdo receberam 
28% dessas visualizações, ou 
767,2 milhões. Mas a concen- 

tração pode ter sido maior. 
“Minha análise não leva em 

conta a propagação, uma práti- 
caem que vários usuários coor- 
denados postam ou comparti- 
lham denovo o mesmo conteú- 
do (mas criando postagens dife- 
rentes)”, afirma um pesquisa- 
dor. “Uma analise que olhasse 
os padrões de difusão de con- 
teúdo provavelmente revela- 
ria mais concentração”. 
O relatório trata da atuação 

dos“superprodutores” de con- 
teúdo político, contas que ul- 
trapassam os limites do que se- 
ria 0 engajamento intenso “re- 
gular” na plataforma, ganhan- 
do influência desproporcional 
na conversa politica. 

Os pesquisadores demons- 
traram preocupação: “Se o Fa- 
cebook deve ser uma praça pú- 
blica verdadeira e democráti- 
ca, todos os envolvidos devem 

poder fazer uma contribuição 
para a conversa política, Mas 
nem todos os sujeitos politi- 
cos são iguais em sua capacida- 
de de investir na conversa”, 

diz outra parte da pesquisa, 
A concentração de produ- 

ção de conteúdo não é um fenô- 
meno sódo Facebook - a práti- 
ca é apontada em várias redes 
sociais, como o Twitter. Po- 

rém, o problema é mais grave 
quando há monopólio de con- 
teúdo político, diz um pesqui- 
sador. “Se você ganhar (na pro- 
dução) de conteúdo não politi- 
co, você ganha um pouco mais 
de dinheiro, Se você vencer 
(na produção) de conteúdo po- 
lítico, você controla a entidade 
que detém o monopólio da vio- 
lência (Ex: Estado)” 

CONEXÃO. Segundo o docu- 
mento, os superprodutores 
têm motivações variadas: po- 
dem ser pessoas profundamen- 

LINK mê 
FRANCOLS LENOIRIREUTERS-17/B OLE 

Empresa de Mark Zuckerberg estuda o efeito dos algoritmos da plataforma em conteúdos políticos 

NAS MÃOS DE POUCOS 

Mapa criado pelo Facebook mostra os países em que 
conteúdos políticos tendem a vir de “superprodutores” 

BM PAÍSES COM O M4iDR GRA DE 
ATUAÇÃO DE SAIPERPRODUTORES 

EM PAÍSES COMO SEGUNDO MAIOR GRAU 
DE ATUAÇÃO DE SLIPERPRODLITORES 

GROENCÂMNIMA 
: 

RUSSA, 

CAMADA 

ii = TURQUIA 

CHINA 

“7%: 
" Pa ÍNDIA 

ME REP DEM 

Boconço INEMANESIR 

BLISTRÁLIA 

“Se o Facebook deve ser 

uma praça pública, 
todos devem contribuir 
parda a conversa 
política. Mas nem todos 
são iguais em sua 
capacidade de investir 
na conversa” 
Funcionário do Facebook 

em documento interno 

POMTES: FACEUDDS PAPERS, | IRFDGRAPDO ESTADÃO 

te comprometidas com sua 
ideologia, “spammers” merce- 
nários (pessoas pagas para re- 
plicar exaustivamente a men- 
sagem), agentes de influência 
estrangeira ou “um pouco de 
tudo”. O Facebook especula 
que o trabalho poderia ter 
duas origens: alguns seriam pa- 
gos por agentes políticos, en- 
quanto outros fariam as posta- 
gens por acreditarem firme- 
mente em suas ideologias. 
Em outro arquivo, no qual é 

discutido o papel de conserva- 
dores na desinformação na Ma- 

cedônia, um funcionário sinali- 
za que o problema pode acon- 
tecer em rede, “Eu não ficaria 
surpreso-em ver uma rede (de 
atores maliciosos) que conecta 
operações nas Filipinas, Mian- 

mar, Brasil e Macedônia. E um 
campo globalizado,” diz um 
funcionário em julho de 2018. 

Na comparação global, q 
Brasil está entre os paises com 
maior grau de atuação dos “su- 
perprodutores” (ver mapa do 
lado). Nodocumento, a empre- 
sa destaca a força do mecanis- 
mo no Brasil e em países lati- 
no-americanos e africanos. 
“Democracias europeias esta- 
belecidas, bem como Austrá- 
lia, Canadá e África do Sul, apa- 

recem relativamente saudá- 
veis de acordo com esta métri- 

ca (do mapa)”, diz o arquivo. 

AÇÕES. Os arquivos mostram 
também os funcionários discu- 
tindo formas de resolver o pro- 
blema. Uma das correções se- 
ria um “freio de compartilha- 
mento” aplicado na classifica- 
ção do feed de noticias. 

Parece ser um mecanismo 
divulgado posteriormente pe- 
la empresa. Em resposta à re- 
portagem, o Facebook diz: “Ao 
longo dos anos, tomamos me- 
didas para reduzir conteúdo 
potencialmente nocivo. E por 
isso que paramos de recomen- 
dar grupos cívicos e politicos”. 

Sobre as eleições de 2018, 0 

Facebook afirma que realizou 
um extenso trabalho para me- 
lhorar a plataforma. Entre as 
medidas, estariam prevenção 
de circulação de desinforma- 
ção, mudanças na transparên- 
cia dos anúncios, aumento da 
transparência de páginas e tra- 
balho proativo com o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) do 
Brasil e com os Tribunais Re- 
gionais Eleitorais. & 
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Dem-estar Com as contas em dia 

Educação anceira ajuda a cuidar da carreira 
Ao considerar que dívidas ameaçam a saúde mental e a produtividade, programas 

de empresas auxiliam trabalhadores a planejar melhor os gastos e os investimentos 

LARISSA BURCHARD 

ESPECIAL PARA O ESTADÃO 

Desde comprar um presente 
de Natal até mudar de carreira, 

a organização financeira é es- 
sencial para o bem-estar. Um 
estudo feito pela Creditas e pe- 
lo Ibope Inteligência apontou 
que 27% dos brasileiros afirma- 
ram que as dívidas afetaram a 
sua autoestima. Dos mil entre- 
vistados, 39% disseram ter in- 
sônia por causa das contas atra- 
sadas. Pensando nisso, traba- 
lhadores e empresas têm bus- 
cado cursos e consultorias de 
educação financeira para orga- 
nizaro presente e o futuro pro- 
fissional, 
A demanda foi impulsiona- 

da pela instabilidade gerada pe- 

la pandemia, explica Viviane 
Sales, vice-presidente da Cre- 
ditas Work. A dificuldade de 
pagar um tratamento ou com- 
prar o básico da alimentação 
têm efeitos físicos e mentais. À 
situação, muitas vezes, resulta 

em depressão e ansiedade. 
Aeducação financeira chega 

como uma maneira de ajudar o 
profissionala organizar ascon- 
tase, assim, alcançar o bem-es- 

r. “As pessoas têm a necessi- 
dade e o interesse de ter infor- 
mações sobre educação finan- 
ceira e saber como utilizar me- 
lhor o salário”, comenta. 

REORGANIZAÇÃO. Em 2019, a 
personal trainer Juliana Paiva 
tinha dois empregos, sendo 
um em uma academia, onde já 
estava havia llanos, e outrona 

tr 

MVILTOM SUNTOR ! ESTADO 

A personal trainer Juliana Paiva buscou orientação em um curso 

área de reabilitação em um la- 
boratório, onde começara ha- 
via poucos dias. 
Com a pandemia, foi demiti- 

da da academia. Decidiu que 

era o momento de reorganizar 
a vida. Com o conhecimento 
obtido em um curso, conse- 

guiu reservar parte da renda e 
ter tempo para estudar e setor- 

nou pesquisadora no Laborato- 
ro de Psicofisiologia do Exer- 
cício (LaPE), da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (U- 

PRI). 
Na Copersucar, cooperativa 

de açucar, aequipe e suas fami- 
lias têm acesso ao Programa 
de Apoio Pessoal (PAP), em 
parceria com a Alelo e a Aus- 
ter. Criado em 2020, 0 progra- 
ma oferece gratuitamente três 
serviços: psicológico, jurídico 
e de educação financeira. 

“Ajuda o empregado a vir 
trabalhar com a cabeça boa”, 
destaca Josimar de Andrade, 

gerente de recursos humanos 
da companhia. “Todo mundo 
já teve dívida um dia, e quem 
tem sabe como é trabalhar 
preocupado em pagar alguma 
coisa” 
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Novas fontes Transição energética 

Energia solar 
move negócios 
de instalação de 
placa doméstica 

Nicho atrai projetos personalizados 
de pequenas empresas e de franquias 

ESPECIAL PARA D ESTADÃO 

Como alternativa ãalta do pre- 
ço da eletricidade, negócios 
que comercializam soluções 
de energia solar viram a de- 
manda crescer, não só de em- 

presas € indústrias, mas tam- 
bém de condomínios residen- 
ciais e casas. “Há um interesse 

cada vez maior da população, 
das empresas e de gestores pu- 
blicos em aproveitar telhados, 

LEILÕES 

fachadas e estacionamentos 
paragerar energia renovável lo- 
calmente”, diz Vinícius Lopes, 
fundador do grupo Papillon 
Lait, de Campinas (SP). 
Formado por parcerias de 

negócios com soluções inova- 
doras e sustentáveis, O grupo 
faturou quase R$ &ço mil com 

suaunidade de energia solar fo- 
tovoltaica voltada ao nicho re- 
sidencial em 2020 e prevê fe- 
char 2021 com alta de 132%. 
Franqueado da Blue Sol 

Energia Solar em São Paulo, Jo- 

TRY 

José Guilherme Novaes, franqueado da Blue Sol, vê demanda alta 

sé Guilherme Novaes é dono 

de três unidades, com exclusi- 
vidade de atuação em 12 cida- 
des da região da Grande São 
Paulo, Alphaville e Campinas. 
Ele diz que chegou a R$10 mi- 
lhões em vendas no ano passa- 
do. “A franquia é responsável 
pela comercialização e instala- 
ção, que correspondem aapro- 

ximadamente 209% a 25%. do va- 
lor de venda.” 

A projeção é terminar 202] 
com faturamento de R$ 18 mi- 

lhões. “Embora (a pondemia de 

SODRE SANTORO 
LEILOES PRESENCIAIS E ONLINE 

covid-19) tenha sido um perio- 
do muito desafiador, estamos 
vivendo um momento de forte 
demanda neste segundo se- 
mestre. O setor se consolidou 
como a forma mais rápida e se- 
gura para o enfrentamento da 
crise hidrica.” 

SAÍDA PELO WHATSAPP. For- 

mada em moda, Morgana Ro- 
hden decidiu investir em uma 

franquia da Energy Brasil quan- 
doficou grávida do segundo fi- 
lho, em 2019. Ela já conhecia a 

OPORTUNIDADES &.LEILÕES mt” 
FELIPE RALVESTADÃO 

empresa, de São José do Rio 
Preto (SP), e decidiu montar 
uma unidade em Braço Norte 

(SC). Fezo treinamento em fe- 
vereiro de 2020, mas poucas 
semanas depois veio a pande- 
mia. “Eu já tinha alugado a sala 
e comprado os móveis, mas 
não pude abrir a loja. Naquele 
primeiro momento, foi todo 
um trabalho de Whatsapp.” 
Após ligar para potenciais 

clientes, a franqueada ficou 
em primeiro lugar da rede em 
vendas em 2020, batendo R$1 

milhão. Hoje ela já tem mais 
duas franquias, uma em Tuba- 
rão e outra em Criciúma, e pre- 
vê alcançar os R$ 2 milhões de 
faturamento até o fim do ano. 

Lançado pela Portal Solar 
em maio, o Portal Solar Fran- 
quias vendeu 73 unidades em 
seis meses de operação e tema 
meta de fechar o ano com 100 
franqueados,no modelo remo- 
to, sem necessidade de loja fisi- 

ca. Para o professor de Písica 
Jeyson do Carmo, que éapaixo- 
nado pelo tema da energia so- 
lar e abriu uma franquia da re- 
de em Fortaleza em julho, foi 
motivador fazer a implantação 
do negócio com uma marca 
preocupada em educar a popu- 
lação para ouso de energia sus- 
tentável, € 

as ane 
VEIGUILDA BUCATAS MATERIA IMÓVEIS  MIDICIAIS 

ATENÇÃO: PARA À COMPRA EM LEILÕES OS INTERESSADOS DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, ESTAR EM REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RECEITA FEDERAL. 

Luiz Farmando da Abreu Godrá Santoro, Lelogiro Oficial JUGESP nº 142 - Luir-Alasandre Mabeliarl, poegeosho em emgrçirim 

LEILÃO SOMENTE ONLINE DE VEÍCULOS 

VEÍCULOS DE PASSEIO, MOTOS E 
UTILITÁRIOS, INTEIROS E SINISTRADOS. 

Consulé edial completo no site vma sodresantúro com.br Inlommáções. 11 2484-BdBd a mar sodresanmo n com.br. 

Luiz Feriando de Abreu Sor Santáro, Leiliniro Olicial JUCESP nº 192 - Luv Mesandre Maiellsi, propos lá dm tmereioo 

SOMENTE ONLINE 

DE 22 À 26/11/21, ÀS 11H 
E 27/11/21, ÀS 9H15 

VEÍCULOS DE PASSEIO, MOTOS E 

UTILITÁRIOS, INTEIROS E SINISTRADOS. 
Consubo boda completo no sia ve scoresantoroyçom br. Ingrmações: 1) 2464-[4á q meeresodresamicemoem.hr. 

SOMENTE ONLINE 

22/11/21, ÀS 14H 
CARROS, MOTOS, PERUAS, 

UTILITÁRIOS LEVES E OUTROS. 
Consulta edital complato no ae um sodregarmoro com.br. Info 15 2e5a-GAG4 6 ua pone santoncacom br 

| À did Eduardo de Mort Siairé Samora, Leiloeiro Crtabial HACESP n 105. 

Dm aosrdo Com ps Meé criaria reirh Cla mirbrida des fd 

f FACEBOORCOMSOBHESANTORO [5] INSTAGRAM COMSODRESANTORO Pe TOUTUBE COMUGERILEILACSODHESANTORO 

360º) 
(o 

VEJA ESTA E OUTRAS GRANDES OPORTUNIDADES: 

=] ACESSE O SITE E 
VEJA EM 360º 

rétáriaa. à pato si DANFLDÓO, da sbejareia à pania-laira, das A da Vih datado Gberóvidi dos Fididiciscs Gs ioiaá am loddas da pálio da Gadrá Baplico, Córici 

dasodeniro das nomes de pegarasça a dotancismenão oc, com ec-olurigatorio de erebeocar, AbcHA ga om rragaçhaç ec hs beer use Mirna co raereseo che piscina pod ELES Eur rei oa 

q RuUAT TO, 65 - VILA ROMANA, SÃO PAULOESP 

IMPERDÍVEL - 23/11, ÀS 19H 

SOMENTE ONLINE - VEÍCULOS DE PASSEIO, MOTOS E UTILITÁRIOS, INTEIROS E SINISTRADOS. 
Consola edital completo no site viva sodrescntora com br. boformeações: 17 DERA-GARA E ua. codresanioro.com.br. 

Leiz Fernando da Abreu Sodré Ganbera, Lellosira Dlicial JUCESP né TO2 - Luiz Alecandro Matellari, preposba am axercicão, 

Edtdo do pátio Deita MDegrdhtos! - Ros Dura, or dado. As 
Curiosa servizago nlerdimentos pregencigia sermenaçs 
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OPORTUNIDADES 

300 ITENS EM LEILÕES 
Dia 26/11, CACSP (II lhie Baca 
Fray Cutiea (14h; dies mmómgis É 
equio. Cuiâne. mara Fl algoleiloés. 

com be- (112653. 0583, Douglas 
Frialgo, BICESP 587 

APARTAMENTO 52º 

(DIREITOS SÃO PAULO/SP) 
Cond. Vrsce Clhob, R. drmaldo Cin 

tra, 40. Inicial RSLGE40S, DO 
iparcelável; glordanoleines com, 
hr TE Deo aaa 

CLASSIFICADOS 

LEILÕES | 

APTO EM LEILÃO JUDICIAL 
Localgndo à Reta darmos, 2208 

na Vila Prudente CapitalrãP Lei 

tão termina dia 05/12/2021 55 
[ih Bersso mer cacarsidgines, 
com.br du poe (11/9101-2345 

CHESA, 
Cosa Pogio Lados - Dionda REGE 

LEILAO ONLINE JUSTIÇA 

FEDERAL DE SÃO PAULO | 
23 lotes, sendo; Imíreis, Veiço 
tus, Máguinas, Equipamentos é 

Bene Evessos, Das 24/01/2021] 
e Qt 2020 1h, Infra 
lanceráleilas com.br Leiliaca 
Cara Línino - Jucesp EDS, 

AE 
Lonce no Leilão | 

MÁQUINA | 
DE BLOCO | 

MODELO SMART TB6 
* EQUIPAMENTO NOVO 
* FUNCIONANDO 
« 1800 CICLOS POR TURNO 

r$ 850.000, eae 

CTT E TT mem 

'GUARIGLIA | 
LEILDEIRO O ERC AL 

VISITAÇÃO: 24/1/2021, das 125 The 25/ 11/2021, das OT às 08h 

Es FEIRA . 

| "DIVERSOS MATERIALS E EIXUMPAMSENTOS DO SESI 

«MODELOS: 05 Cribias MA RENZ INDLFSÇAR APACHE - POLZ/2012, RE NAULT/EWIDZEN VMA T 2020/2021, FORD ECOSPORT TITAAT 2.0 
POLR/2D1, PCI RAM AE E PCI E LEL MAS POB JOL, FIATIMADEI DRIVE SOLTO, MISSAMPVE A: 

ESABIDERO ATH VO AOL FADA, JEEP/RENEGADE LHSTD AT 2015/2016, 
AR MITSUBISHI LÊDO SPORT did MPE 2005/2005, MERCEDES-BEMPICLA 200 JOL /2014, 

HO GHZ SRD -POLIPDOLA, MARCOPOLO PVOLARE 449 DM SO aBr ADA 

COLE AGEN VORAGE 1 MES 
ER LE 25 Kã 200072 

Hu HAZOS Loba PREM JOL bia, SINOTRLUE 
MERCEDES-RENZ/MPOLO TORINO LU Anja aoiA, HEIN Pas 16 BROS ESDh 2018/2015, HOND 

Pals sa PRN 
SULa tus. RENAL 
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ANTIGUIDADES - 
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Sa ia mo ANTONIO LITE GUARIGLIA - LEILDERRO OFICIAL - JUCESR SS 

ab Santander PE comniy | 6! Safra *esicredi RSA, 

VEMPENSAR.ESTADAÃO.COM.BR 

ESTRUT. METÁLICA 2164 
1.244mis. estrutura forte, Pintura 
desc iáta me (LL) 0563-4216 
noiconsindorabpmal com 

GALPÃO 19X60 1.140, 
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tecetatita! E (11) SBBE A E 
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LAUbOS E REFORMAS 
Erg. Geraldo er LIjaT soa 
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VB 0/14 polopadas LL ABGEA- 
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ENG TTDIAB ETA 

e rouca center im 

ÁG. MINERAL PERDIZES 
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Equipe Nota 10: Fidelzação total 
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ÁREA / MOTEL EM 
PINDAMONHANGABA 
Amiga Blo/SP Ac ob mm At 

2300hbm?, planta amquietênica de 

tul-adapração. Sb de Apare- 

cida grande Thoco diária, caminho 
juridico. Uia To To 

[12EATE1-2230 

DOMINGO, 21 

CADEIRAS CATIVAS 
Sãe Pauló FE Vendo “TZ juntas” 
Céma iocatização F. Baad-Ljsa 

ESCRITÓRIO CONTÁBIL 
Compeç carera de cigries mius- 
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2027 O ESTADO DE 5. PAULO 
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O ESTADO DE 5. PAULO pominNso, 21 DE HOVEMBRO DE 2021 CLASSIFICADOS B13 

CONSULTE NOSSA AGENDA DE LEILÕES: Tm VEÍCULOS 

Per: www.FREITASLEILOEIRO.com.br E IMÓVEIS 
CENTRAL DE INFORMAÇÕES: (11) 3117.1000 LEILDEIRO | LEILOEIRO OFICIAL | 

SCANIA 6 380 AMXZ 
TOEIÉMAEIME 

M . A E ami 

DODGE RAM 250 FIAT TORO FREEDOM 

Doneiliçfes de vendas pagamento Cheque mo valortocal da arrematação, que deserá sor trocado por TERA favça do Ledaçdra, om até 24 horasapóso telão + Choque de SH de comissáe do Laibogiro, acrescido das despesas administrativas constantes no catádogodo 
latizo. Os veiculos serão vondados mpestade, sem garantias. Multas, inclgsiye de der boção: déloiios: PRA SS, pré-existentes qu decorrentes da regularização, por contado arrematante, & procêdêrcia o evicção de direitos dos veiculos deste bellão são da irieira e 
exclusiva respocsabilidade dos Comitentes Vendedores, Decnais condições constam mnoscatalapo distribipado na deilho, 

SERGIO VILLA NOVA DE FREITAS - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 316 CENTRAL DE INFORMAÇÕES: 11 3117.1000 www. FREITASLEILOEIRO com.br 

| 
BANCO ao E indk PARE oDaycoval PORTOES «omni & 

nde ASALFA FOME Ê Banco 
4 votorantim O mvisunorosmuos q TA DEVA Allianz) Ry bradesco ass QUTSHOMARINE Mata 

LEILÕES DE BENS DIVERSOS 

LEILÃO JUDICIAL 
Somente Eletrônico 

Falência de "VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO SOCIEDADE ANÔNIMA = VASP" 

FECHAMENTO DO 3º LEILÃO: 25/11/2021, A PARTIR DAS 16h30 

CONJUNTO COMERCIAL 
CENTRO - SÃO PAULO/SP APARTAMENTOS - CASAS Es e) a 

IMÓVEIS COMERCIAIS nr : - , e a 
IMÓVEIS RURAIS - TERRENO 1 É a RA ÁREA CONSTRUÍDA DE: 193,85 m 

Fo à, Á a | Localizado no Edificio Metro, situado na Avenida 
: om as São João, nº 822, Matricula nº 63,096 do 5º Cartório 

de Registro de Imóveis de 5ão Paulo/SP, 

| Prados V, 

i ha - E Port Ph sgá id 

Lances “on-line”, edital completo, 
condições de renda o pagamento, fotos, consulta: 

www.freitasleilogiro.com.br > 

Minis informações fale com ; (11) 3117.1000 als informações consulte: a RR 3117. 1001 
wav BANCO BRADESCO /LEILOES imoveis fraltastolioalro.com. br | | Hilaojudiciaidtreitasteilogira, com.br Rodrigo Jacabethi, ramal 108 É 

SERGIO VILLA NOVA DE FREITAS - LEILOEIRO DFICIAL - JUCESP 316 SERGIO VILLA NOVA DE FREITAS - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 316 

au) À LEILÃO JUDICIAL 
(OM IMÓVEIS [E Somente Eletrônico 

ARTIR DAS 15h04 SEGUNDA PRAÇA 

FECHAMENTO DA 2º PRAÇA: 29/11/2021, A PARTIR DAS 16h00 

APARTAMENTO E VAGA DE GARAGEM (COBERTA) 
; Doda: a “E ar —- º a 

IMÓVEIS COMERCIAIS = = || | VILA PRUDENTE - SÃO PAULO/SP 
e AREA UTIL: 57,83m* » AREA CONSTRUIDA: 89,35m* IMÓVEIS RURAIS 

Localizado no Edifício Saint Martin (Bloco E) - Condomínio Residencial lh de France, situado na 
Rua Antero de Quental, nº 200, matriculado sob nº 126.783 no &* Registro de Imúvels de São Paulo/SP. 

AMPLAS FACILIDADES DE PAGAMENTO: : o E, 
= À vista com 10% de desconto o : * 

“ Parcelamento em Tia sem jusosicarreção e (cad | | 
* Parcelamento em 24, 56 ou dA vezes com uros/cormeção “ DR. 238 RT | Lance Inicial: R$ 182.500,00 

Qedital deste leilão ancmairi-so registrado do se Clciad de | Asgisto deTiiloso ms E 
Documentos e Clvil de Pessoa heridica de São Paulo/SP sobnº 1.605.565. O ud ú 

la é dial EE ER r - ms Lances "online", edital completo, condições de venda e pagamento, 

f Vi 4 fotos, consulte: www freitasleiloeiro.com.br 

Mais informações consulte: da PRE 3117.1001 | i 
waw.BANCO.BRADESCO/LEILDES imovoisiPfreltastelioeiro, com.br leilacjudietanotreitas elloeira, com.br rei dl pa Err. (8 (11) 3117.1000 | 

SERGIO VILLA NOVA. DE FREITAS - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 316 SERGIO VILLA NOVA DE FREITAS - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 3L6 
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/ / SODRÉ SANTORO 
TRY LEILÕES PRESENCIAIS E ONLINE 

ATENÇÃO: PARA À COMPRA EM LEILÕES 05 INTERESSADOS DEVERÃO, OBRIGATORIAMENTE, ESTAR EM REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RECEITA FEDERAL. 

LEILÕES DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

SOMENTE ONLINE [EE SOMENTE ONLINE 

22 À 24/11/2021, AS 9H30 25/11/21, AS 9H30 
| j AN E COLHEDEIRA DE CANA CASE ANO 2014, 
REBOCADOR TOWING, EMPILHADEIRAS, COLHEITADEIRA JOHN DEERE ANO 2014, SMART TU, 

PA CARREGADEIRA CATERPILLAR, EVAPORADORAS E CONDENSADORA. 

FURADEIRAS DE IMPACTO SUNRAY, à Ear do la Sor o, Ló ONG GSI | 
TRATOR NEW HOLLAND, COLHEITADEIRA DE CANA SOMENTE ONLINE 

JOHN DEERE, COLHEITADEIRA DE ALGODÃO 29/11 À 01/12/2021, ÀS 9H30 
JOHN DEERE, MOVEIS INDUSTRIAIS, - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, DERA PEER RDE TE AMA a a | Enc ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, 
ESTÉTICA, SUCATAS DIVERSAS E OUTROS. INFORMÁTICA, TELEFONIA, SUCATAS DIV. E OUTROS. 

Lebre olhe edital complata no sibe me sodrasa nor som br Informações: 17 2464-0464 6 arara sandra santana Comba, Consulte edital gompisto no site meeesodrasantorccom, br. Int: 11 2464-6464 6 anecsodresantora com.br, 

Maria ana Lauro Sodré: Santoro E Batoo hio, Lailosira Olicial JLC ESP n Pad, | Carolina Laura Sodré Santaro- Leiloeira Qlicigl JLIGESP nº T5E 

LEILÃO SOMENTE ONLINE DE 12 IMÓVEIS 

COMERCIAIS, RESIDÊNCIAIS, RU
RAL : TERRENO 

NOS ESTADOS DE SÃO PAULO, BAHIA, GOIÁS E RIO DE JANEIRO - 0
3/12/2021, AS 15h 

NAS CIDADES DE SÃO PAULO, RIO DE JANEIRO, SALVADOR, GOIÂNIA, 

GUARUJÁ, GUARULHOS, SÃO CAETANO DO SUL, CAMAÇARI E ITU 
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TUCURUVI - - SÃO PAULO/SP | INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO/SP FUNDAÇÃO - SÃO GAETANO a SUL/SP 
PRÉDIO (DESDOLPADO| COM 483 me DE ÁREA CONSTRUÍDA, APROXIMADAMENTE. LOJA IDESQCUPADA) COM AREA PRIVATIVA DE 102,07 m BÍVEL COMERCIAL (DESDOLIPADO; COM ÁREA E RIDA DE 9 

CE INICIAL: RE 1,0000000 LANCE INICIAL: RS 2.500.000,00 LANCE MTDAAL BS 2.000.000 

VILA ROSALIA - GUARULHOS/SP | PINHEIROS - - SÃO PAULO/SP E (E 
APR LAMENTO (DESOILIMALA) HER PAIVA [E 7 IAHTAMENTO (DE SUCUPADI CUM GREA PAPEATIVA DE TITE m? IMOVEL RESIDENCIAL (DES 

LARS IRMA; ES PE HO LAR TIÇTAS O RS BOM, HO, DD LANCE 

Pagamento: valor do arremate mais 5% do lolal do valor do arremate de comissão ao lailogiro, Visilação: consulte edital. Efetuar cadastramento prévio no sito do loilógiro com 24h de anlecadencia do pvênto 
Consulte edital Eno o alte vu sodresantoro.com be. Inf: 11 2464-6464 e wu sodresantoro com.br, Otavio Lauro Sodré Santoro, Lelloelro Oliclal JUCESP nº gor 

f FACEROON.COMISODRESANTORO [6] IMSTAGRAM, COM/SODRESANTORO PP YDUTUBE.COM/USER/LEILAOSODRESANTORO Y nun TITO, 66 = VILA ROMANA, SÃO PAULO/SP 
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Da assesn bora as mmimandaçõec dás dináricades pamitârids, a partrdo DEMMaO, do aguda à cada, dandh ha Tiho, estanho Dbiratias ai iolições aún dotas are isdos vs pútica da Sodrã Sanioes, Sontnncagão mo péso Cuiri [Buarulhi | - Rodo Dutra, om SMMp da visilações sie dardo dariro das normas 

VEÍCULOS SUCATAS MATERIAIS 

CLASSIFICADOS 

| R 
aa E TES 

de ssgurançoos distanciamento socio, Dorm eo ctuigabario de memeara. dlcool gel e medição de benserstera. Será lereiado o mircers de visilanões somo lácess. para evégeeos aglomeração Cuiros servuçõe e MisndiT hos DOSSENCÉRS. PEPTLIMSCEO BUSPETSDA. 
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a Nr r INTLIA E. Fay 
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LEILÕES JUDICIAIS ú 
| PENEIRA VIBRATÓRIA COM MOTOR 7,5€V - SOCORRO/SP 

LEILÃO ONLINE. 1º Vara Cival da Comarca de SocomoiSP. Proc. 

1001225-20.2019.8.26.D601, 1º praça: 24/20, às Tihio, 
é* praça: 16/2/2021, às 1ihiO. Carolina Lauro Sodré Santoro, 

Ledoeira Oficial JUCESP nº 756. * Peneira vibratória. de 2000 

por 800 por 500 mm, com motor de 7,5 cv, DA polos trlásicos de 

decks. Avaliação: R$ 52.004,04 (now21). Lance minimo, 1º praça: 

R$ 52,004,00, Lance minimo, 2º praça: A& 91.220,00. 

02 APARTAMENTOS C/ ÁREAS PRIV, DE 136,50 m? 
SÃO PAULO/SP 

LEILÃO ONLINE. 26º Vara Civel do Foco Central da Capital'SP, 
Proc. 0011571-27.2021.8.26,0700. 1º praça: 24/11/2021, as This, 

2º praça: 16/12/2021, às 11h15. Luiz Femando de Abreu Sodré 

Santoro, Leiloeiro Oficial JUCESP nº 152 - Luiz Alexandre Maiellari, 

preposto am exercício. + Lote 01 - Apartamento 11, Largo Mossa 

Senhora da Concaição. 89, 11º par. edificio Paschoalina Saviano, 

é Subd. Libardade, São Paulo'SP, com à. privativa de 136.500 me, 

a comum de 4? 150rmP, e à. total de JRS,650 me, Matricula 115.080, 

do 1º CRI da CapialSP. Comninbuinte Municipal 034.035. 0228- 

5. Avaliação R$ 515.322,06 (novw2i). Lançe minimo, 1º praça: 

R$ 515.929,00. Lance minimo, 2º praça: R$ 258.180,00, « Lote 

02 - Apartamento 22, Largo Nossa Senhora da Conceição, 90, 2º 

pav., edificio Paschoglina Saviano, 2º Subd. Liberdade, São Paulo 

3F, com &. prvaliva de 136,500 mê, à. comum de 4,150 me e a 

à. total de 182,650 m?, Matricula 115.025, do 1º CHI da Capital'SP, 

Contribuinte Municipal D32/025/092-0. Avaliação: RE 531.812,65 

inow21). Lance minimo, 1º praça: RÊ B31.819,00. Lance minimo, 

2º praça: AS 265.880,00. 

DIR. S/ APARTAMENTO C/ 48,7890 m? DE À. PRIVATIVA 
DIADEMA/SP 

LEILÃO ONLINE. 2º Vara Civel da Comarca de Diadema/SP: Prog: 

1015668-69.2018.8.28.0161. 1º praça: BANIDO, às 11h30. 

2º praça: 162/2021, às 11h30, Carolina Lauro Sodré Santoro, 

Ledogiro Oficial JUCESP nº 758. « Direitos sobre o Apartamento Dá, 

andar lérreo do bloco 05, do conjunto ressdençial San Marino |, Aua 

| Pau do Calé, B77, Diadema'SP, com à. privativa de 48,7890 mº, a 

à comum de 36,9130 mP e à. total de 85, 7020 me, Matricula 46.248, 
do CRI de Diadema'SP. Contribute Municipal 2405518600. 

Avaliação: R$ 166.412,09 id Lance minimo, 1º praça: 

R$ 166.419,00. Lance minimo, 2º praça; R$ 83.220,00. 

YBR 1251 FACTOR ED 2017 - PINDAMONHANGABA/SP 

LEILÃO ONLINE. Vata do Juizado Especial Clvel do Foro de 

Pindamonhangaba/SP. Proc DOOI0AA-74.2020.6.26,0445, 1º praça: 

242021, às 1Ih40, 2º praça: 16/12/2027, às 1Ih4O. Luiz Fernando 

de Abreu Sodré Santoro, Ledloeiro Oficial JUCESP nº 182 - Luiz 

Alexandre Maiellan, preposto em exencicão, « Motocicieta Yamaha 

YBR 125 Factor ED, 2017/2018, vermelha, renavam 07190666484, 

chassi 9C6REZ120/0012829. Avaliação: R$ 2.595,47 (nowzl), 

Lance minimo, 1º praça: Rã 8.535,00, Lance mínimo, 2º praça: 

R5 4.280,00. 

PRÉDIO RESIDENCIAL E RESP. TERRENO 
SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP 

LEILÃO ONLINE. 1º Vara Give! da Comarca de São José dos 

CamposSP. Proc: 1032183-95.20188.26.0577, 1º praça 

e4tieoo, às 12h00. 2º praça: 16/12/2021, às 12h00. Mariana 

Lauro Sodrá Santoro Batochio, Leilogira CHicial JUCESP nº Ed. 

* Pródio Residencial, com á. construida de 70.00 mê. Pça. Marte, 60, 

Jardim da Granja, São José dos Campos'SP, e respectivo terreno 

com área de 250,00 mt. 08, qd H. Matrícula 138.843, do CRI de 

São José dos Campos'SP. Insc. Imobiliária 34,0043,0027.0000, 

Avaliação: R$ 327,000,00 (novgi). Lance minimo, 1º praça: 

R$ 250,000,00. Lange minimo, 2º praça: R$ 230,000,00. 

MONZA SL/E EFI, 1992 - LIMEIRA/SP 

LEILÃO ONLINE. 4º Vara Cível da Comarca de Limaira/SP. Pros: 

DOUT190-29.2020,8.26. 0320. 1º praça: 241/2021, às 1En0, 

2º praça: 16/12/2021,45 12h10. Lellogiro Qlicial Flávio Cunha Sodré 

Santoro, JUCESP nº 5617. « Veiculo GM Monza SL'E EFI, 1982858, 

verde. Avaliação: R$ 8.079,81 [nov21). Lance minimo. 1º praça: 

RS 8.080,00. Lance minina, 2º praça: AE 4.860,00, 

ZAFIRA EXPRESSION, 2010 - SÃO PAULO/SP 

LEILÃO ONLINE. 13º Vara Civel do Foro Regional de Santo Amaro! 

SP. Proc: OU40T3-642017.8.26.0002. 17 praça: 24/11/2021, 

às 12h30. 2" praça: 16122021, às 12h40. Mariana Lauro Sodré 

Santoro Batochio, Leilogira CHicial JUCESP nº 641 + Veiculo 

GM Zafira Expression, 2010/2011, prata, ranavam 269101468, 

chassi 9BGTD7SCOBC BI, Avaliação: R$ 33.695,00 (novizi), 

Lance minimo, 1º praça: R$ 33.695,00. Lance minimo, 2º praça: 
R$ 20.250,00, 

CAMINHÃO VW 26.260, 2004 - ITARARÉ/SP 

LEILÃO ONLINE. 45º Vara Civel do Foro CentralSP. Proc: 

DOTSRAS-79.2013.8.26.0100. 1º praça: 2401/2021, às 1240. 

& praça: 162/2021, ds t2h40. Carolina Lauro Sodré Santoro, 

Leilogira Oficial JUCESP nº 758. + Caminhão Volkswagen 26.260, 

2004/2004, cor branca, possuindo um tanque dágua acoplado, 

tipo bombeiro, em regular estado de conservação. Avaliação: AS 
70.839,98 jnovi21). Lance minimo, 1º praça: AS 70.840,00. Lance 

minimo, 2º praça: R$ 35.450,00. 

GOL 1.0, 2008 - PARIQUERA-AÇU/SP 

LEILÃO ONLINE. Vara Civel de Pariquera-AçuiSP. Proc. OO0NZAO- 

98.2019.8.26.0424. 1º praça: 24/11/2021, às 12h45. 2º praça: 

lE2i0e!, às 12545. Carolina Lauro Sodrê Santoro, Leilogira 

CHicial JUCESP nº 758..+ Veiculo Volkswagen Gol 1.0, 2008/2008, 

prata, renavam ODBBI2ASBES, chassi SBNVAAOSLUISSTIS 414. 

Avaliação: AS 17.303,77 (novi21). Lance minimo, 1º praça: 

R& 17.304,00. Lance mínimo, 2º praça: R$ AGADO. 

CORSA HATCH JOY, 2004/2005 - SÃO PAULO/SP 

LEILÃO ONLINE. 4º Vara Civel do Foro Regional da Nossa 

Senhora do OSP. Proc: 0709233-24 2012 68.26.0020. 1º praça: 

24112021, às 13h00. 2º praça: 16/12/2021, às 13h00. Flávio 

Cunha Sodré Santoro, Leiloeiro Oficial JULESP nº 581. + Veiculo 

BM corsa Hatch Joy, 2004/2005, vermelha, renavam DOBSANDSRSA, 

chassi SBGALEBNOSC | BOBA. Avaliação: R$ 1545200 (nowz1). 

Lance minimo. 1º praça: Rã 15.482,00. Lance minimo, 2º praça: 

E5 2.315,00. 
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Palco inusitado... 
Hoje pela manhã, em Congo 
nhas, mulheres vitimas de 

agressões vão desfilar pelo sa 
guão principal com camisetas 
denunciando o feminicidio. O 
Instituto Virada Feminina, de 

Marta Livia Suplicy, espera 
também Bia Doria, Regina 
Nunes e Damares Alves. A ca 

da So segundos, a Justiça emi- 
te uma ordem de restrição re- 
ferente a casos de violência 

doméstica. 

Quem deixou? 
A subprefeitura da Sé recebeu 
oficio de um vereador paulista- 
no querendo saber quem foi que 
deu a autorização para a instala- 

ção do “touro de ouro”, patroci- 
nado pela XP, em frentea Ba. Ins- 

piradano touro de Wall Street, a 
estátua sofre ataques desde a 

inauguração, na terça. 

Quem inventou? 
AxXPlevouaideiaa Byinspira- 
dano sócio Pablo Spyver, cu- 
jo apelido na instituição fi- 
nanceira é Tourinho, À cúpu- 

la da B3 aprovou. 

Christian Cravo e Monica Martelli na pré-estreia 
do filme “Cravos”, terça-feira, no espaço Itaú de 
Cinema, na Frei Caneca. 
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MARCELA PÃES 
MARCELA PAESDEST ADO COM 

PAULA BONELLI 
PAULA BOMELLIDESTADAO COM 

SOFIA PATSEH 
SOFIA PATSCHBESTADAO, COM 

FOTOS DENISE ANDRADE/ESTADÃO 

/ 
a LEA 

h 

Jackie Shor entre Melissa Flecha de Lima e Marina Schroeder, 

da Eme Cultural, O trio abriu a mostra “Mulheres na Arte”, 

Daniela Cutait. Quarta-feira, no Taller Zaragoza, nos Jardins. 

A premiação Latin America's 
so Best Restaurants, considera- 

da o “Oscar da gastronomia”, 

acontece pela primeira vez no 

Brasil, amanhã, no Teatro B32, 

em SP, À frente Rosa Moraes, 

responsável por coordenar o 
ranking do The Workl's so Best 

Restaurants no Brasil. 

Donata Meirelles e Anto- 
nio Camarotti convidam para 

as melhores 

marcas nacionais 

=Wisiscidar-[[eJaf-it> 

coquetel de lançamento dano- 
va revista Forbes Life Fashion. 

Quarta-feira, no restaurante 

Makoto dos Jardins, 

Com obras de Sebastião 

Salgado c Bia Doria, a Gale- 
ria Roberto Camasmie rece- 

be a mostra Pantanal e a Ply- 
sis— Olhar Presente para Ver O 
Futuro. Na quinta-feira, 25, 

nos Jardins. 

acesse o site e salba mais 

cifashion.com 



DOMINGO, 21 DE NOVEMBRO DE 2021 

O ESTADO DE 5. PAULO CULTURAS: COMPORTAMENTO 

ugando a realidade é 
abalada por várias for- 
mas de violência e por 
todotipo-de desvio éti- 

co, as artes e a literatura nos 

ajudam a mitigar o abatimen- 
to, a impotência, talvez a de- 
sesperança. Para sair da lassi- 
dão, passei ótimos momentos 
na companhia de Luis Fernan- 
do Verissimo Antolágico — Meio 
Século de Crônicas, ou Coisa Pa- 
recida (Objetiva). Reli, nesta 
edição caprichada, várias 
crônicas publicadas na im- 
prensa e em livros, e li outras 
pela primeira vez. 

Em textos breves Verissi- 
mo é capaz de armar uma tra- 
ma, construir bons persona- 

gens e dar coerência a assun- 
tos heterogêneos, e mesmo 
dispares. A linguagem meticu- 
losa é exata desse mestre da 
sintese aponta para algo gran- 
de. Outra singularidade é a 
combinação de humor e iro- 
nia, que resulta numa expres- 
são cômica, semprecrítica, su- 
til e inteligente. Os assuntos 
explorados pelo narrador — 
um caso trivial ou um tema 

elevado — nunca perdem um 
ar de naturalidade, que, no en- 

tanto, é apenas aparente, 
Não são poucos os contos 

em que o leitor é atraído por 
uma atmosfera de suspense, 
até se surpreender com as vi- 
ravoltas do enredo, como se 

lê em O Crime da Rua Tal, A 

Mancha e O Caso dos Três Pi- 
mentas. Neste último, narra- 

do por um amigo de um deteti- 
ve homossexual, é notável a 

A linguagem 
meticulosa e exata 

desse mestre da 
síntese aponta para 
algo grande 

articulação da política — du- 
rante e depois da ditadura - 
com diferentes camadas so- 

ciais de Porto Alegre. Nesse 
sofisticado relato policial, o 
detetive e o amigo dele (e o 

Milton H ato 1 m milton hatownestadao com 

Verissimo antológico 

leitor) são conduzidos ao im- 
bróglio numa família rica, 
mas decadente, cuja matriar- 
ca move e manipula as peças 
de um jogo insidioso. | 

Outro jogo - dessa vez 
mais intelectualizado - é o as- 

sunto da crônica Borgianas. 
Nela, o narrador e Jorge Luis 
Borges jogam uma partida de 
xadrez e conversam sobre al- 

guns temas do escritor argen- 
tino: o tempo, o espelho, os 

tigres, a literatura e, claro, a 

biblioteca, No fundo, Verissi- 
mo glosa, com humor, um dos 

grandes poemas de Borges: 
XHadrez, em que a disputa de 
peças com cores que se 
odeiam alude à guerra, “cujo 

anfiteatro éhojetodaaterra”. 
E sempre um prazer - com 

ou sem desgraça pandêmica, 
politica, social, econômica e 
cultural - reler O Olhar da 'Tru- 

ta, Robespierre e Seu Executor, O 
Expert, Rio Acima, Borboletas, 

Sozinhos, Náujragos, Os Crus e 
os Podres... Parece que todos os 
seres, colsas e situações narra- 

dos nesses textos dão a volta 
ao mundo: este mundo bárba- 
ro, em mais de um sentido. 

A leitura dessa antologia foi, 
para mim, um remanso na lou- 

cura. É possível pedir algo mais 
verdadeiro a Verissimo? & 

ESCRITOR E ARQUITETO, AUTOR 
DE “DO! IRMÃOS E CINTAS DO NORTE' 

SER. Pedro Penceslau, Simido Castro e Glberto Armendola e TER. Paírica Ferras e QUA. Leandro Kamal, Boberto DaMatta e Mara Fernanda Rodrigues e QUI. Luis Fermando Verssimo, Luciana Gartom fquinzénal), Patrícia Ferraz o SEX. Marcelo Rubens Paivo bguimzenal), Gilberto Amendola 

n5AB. SÉrqO Aaigusto iguimpemal), Ale Ferraz, Suzana Bacelll, Renato Simões (guimzanalj e Daniel Martina de Barros [quincenal! à DOM Leandro Karnal Luis Fernando Vernsimo, Sérgio Aipasto (Alkis, quinzenal), Eslbor Hator [reensali e Ignácio de Loyola Brandão quinzenal] 

Música Lançamento 

Primeiro álbum de Céu só como 

intérprete tem um tom intimista 
Cantora opta por 
canções de sagrados 
C ompositores como 

Ismael Silva, em 
disco que traz um 
turbilhão de emoções 

DANILO CASALETTI 
ESPECIAL PARA O ESTADÃO 

Quando Céu canta os primei- 
rosversos de Ao Romper da Auro- 
ra, samba de Ismael Silva, La- 

martine Babo e Francisco Al- 
ves, da década de 1930, que abre 

seu novo álbum, Um Gosto de 
Sol, ela traz consigo uma porção 
de gente e sentimentos. 
Primeiro, porque a canção foi 

uma sugestão de seu pai, omaes- 
tro Edgard Poças -ele foi amigo 
de Ismael -, que, ao lado dela, 
do produtor Pupillo, marido de 
Céu, e do diretor artístico Mar- 
cus Preto, foi o responsável por 
formatar o repertório deste que 
é o primeiro disco totalmente 
de intérprete da cantora paulis- 
tana. Por aí, então, se vê o afeto 

envolvido no projeto. 
Soma-se a isso ofato de o sam- 

ba escolhido estar injustamen- 
te esquecido. Logo ele que tem 
versos como “Chega o dia/ desa- 
parece a tristeza/ fica a alegria/ 
pela própria natureza”, Um can- 
to de confiança no que está por 
vir em sua mais pura essência - 
e inocência. 

Por fim, ainda sobre Ao Rorr- 
per da Aurora, é preciso desta- 
car que o violão sete cordas que 
se ouve junto à voz de Céu, e 
que faz a cama para o sentimen- 
to da cantora fluir, foi tocado 

por Andreas Kisser. Sim, O gui- 
tarrista e lider do Sepultura, 
uma das bandas de metal mais 
famosas do mundo. O músico 

entrou para a banda de base do 
álbum e tocou em todas as 14 
faixas O instrumento que ele 
aprendeu para participar do 
projeto. O convite a Kisser foi 
motivado depois que Céu e Pu- 
pillo o viram, em um video pos- 
tado nas redes sociais, tocando 

cavaquinho com o filho. 

MOMENTO INTROSPECTIVO. 

Um turbilhão de sentimentos 
fez com que Céu vivesse um mo- 
mento mais introspectivo que a 
levou a optar por dar voz a can- 
ções que cla não escreveu, de- 
pois de cinco álbuns de estúdio 
e um ao vivo, nos quais cantou 
um repertório autoral, embora, 

por vezes, nomes como Caeta- 

no Veloso, Jorge Benjor, João 
Boscoe Aldir Blanc e Nelson Ca- 
vaquinho ganhassem espaço. 

“Esse tempo foi uma lupa pa- 
raonosso micromundo, nossa 
casa, nossa estrutura, do que 

aguentamos de nós mesmos. 
E, ao mesmo tempo, um olhar 
para o coletivo, com situações 
drásticas externas. Diante dis- 
so, não me senti inspirada para 
compor, mas sim para refletir 
sobre o todo. E o lugar de aca- 
lanto, de aquecer a alma, fo- 
ram os artistas que cuamo. Es- 
se disco faz o resgate de alguns 
deles”, afirma a cantora. 

Outra canção que Céu bus- 
cou no fundo do baú para esse 
álbum é Teimosa, da dupla de 
compositores Antônio Carlos 
& Jocafi, representantes do 
samba afro-baiano, lançada em 
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ÉRICO TOSCANO 

Em 'Um Gosto de Sol”, intérprete valoriza o empoderamento feminino 

1973. “As músicas deles têm 
uma dolência, uma coisa para 
trás, que sempre busquei. Esse 
balanço sempre bateu no meu 
peito. E, como sou teimosa, 

achei que essa faixa cabia bem”, 
diz. Os vocais foram feitos em 

falsete por Russo Passapusso, 
da banda BaianaSystem. 
O álbum Um Gosto de Soltam- 

bém fala sobre o feminino. Há, 

por exemplo, a gravação de Che- 
ga Mais, sucesso libertário de 
Rita Lee, que ganhou versão pu- 
xada para o rock, em pegada 
executada por Pupillo na bate- 
ra, Kisser noviolão, Lucas Mar- 

tins no baixo e Hervê Salters 

nos teclados. 
Já Pode Esperar, gravação ort- 

ginal de Alcione no disco Grito 
de Alerta, de 1979, é um verdadei- 

ro hino do empoderamento fe- 
minino, quando a palavra não 
eratão conhecida, masa luta pe- 
laafirmação da mulher já estava 
posta à mesa. 

“Alcione é uma artista de pri- 
meira grandeza. Estive apenas 
uma vez com ela e tremi. Quan- 
do ouvi essa música, disse: 

“Olha essa letra! É empodera- 
mento, força. É tão atual, É Ma- 
rilia Mendonça. É preciso pas- 
sar essa mensagem para a fren- 
te de novo e de novo”, diz Céu. 

Sobre esses elos da música, al- 

goquea cantora também perse- 
guiu para esse disco, Céu foi bus- 
car um lado B do trio punk/rap 
americano Beastie Boys. A faixa 
I Don't Know, do álbum Hello 
Nastie, de 1998. Uma bossa no- 
va, na verdade. 

Reflexao 

'Esse tempo foi uma lupa 
para o nosso micromundo, 

do que aguentamos 
de nós mesmos' 

O gênero ainda se faz presen- 
te pela regravação do samba 
Bim Bom, composição de João 
Gilberto, lançada em 1958, no 
lado B que trazia a canção Che- 
ga de Saudade com a tal batida 
diferente que influenciaria a 
música nó mundo todo -inclu- 
sive os Beastie Boys quatro dé- 
cadas depois. 
Todo esse caminho que Céu 

percorreu nesse álbum pode, 
de certo modo, ser traduzido 

pela faixa que o batizou. Com- 
posta por Milton Nascimento 
e Ronaldo Bastos, gravada no 
lendário disco Clube da Esqui- 
na, de 1972, Um Gosto de Sol fa- 
la sobre a busca de sonhos, de 

não largar os sentimentos es- 
quecidos para trás. À cantora 
fez um show no dia 19.e fará 
outro hoje, 21, no Studio SP, na 

Rua Augusta, que já está com 
os ingressos esgotados. € 



Dublagem Personagens 

Nas telonas e 
telinhas, novos 
heróis: é a 
ahora e a vez 
dos dubladores 
Eles são Pato Donald, 
Homem-Aranha ou 
DiCaprio, têm muitos 
fãs por todo o País e 
fazem um congresso 
para saudá-los 

GILBERTO AMENDOLA 

Conhecer quem faz a voz de 
um ator ou personagem queri- 
do é como descobrir a identida- 
de secreta de um super-herói, 
A afirmação pode parecer exa- 
gerada, mas é exatamente esse 
o sentimento dos milhares de 
tãs e seguidores dos principais 
dubladores do Pais. 

Nos últimos anos, eles sai- 
ram do anonimato para se 
transformar em estrelas pop. 
Aforça das redes sociais (Insta- 
eram e TikTok, principalmen- 
te), um certo “saudosismo de 
Sessão da Parde”,o sucesso dos 

animes e filmes de herói estão 
entre as prováveis causas des- 
se reconhecimento, 

Mas se hoje dubladores 
têm fãs-clubes, dão autógra- 
fos na rua caté preparam uma 
conferência nacional, a Dubla- 
con, é porque o caminho foi 
trilhado por vozes pioneiras, 
como a de Selma Lopes, de 93 

anos, que continua na ativa du- 
blando personagens como 
Marge Simpson e a atriz 
Whoopi Goldberg. 

Em meados da década de 
1940, ela iniciou a carreira can- 
tando em programas de rádio 
infantojuvenis. “Foi por aca- 
so. Estava acompanhando 
meu irmão e a produtora me 
perguntou se eu cantava tam- 
bém. No mesmo instante, à 

menina precisou inventar um 
nome artístico. Olhou para o 

lado e viu um maço de cigarro 
Selma. Assim Maria Lopes 
Gonçalves passou a se chamar 
Selma Lopes. 

Quando o icônico estúdio 

Herbert Richers iniciou suas 
operações, nos anos 1950, Sel- 
ma foi uma das primeiras con- 
tratadas. “No início, o estúdio 

procurou atores que trabalha 
vam em radio”, contou. O tes- 

te para Selma entrar nesse uni 
verso foi dublando o persona- 
gem Ligeirinho, o camundon 
go mexicano. 

O trabalho de Selma aju- 
dou a construir o imaginário 

que até hoje atrai jovens ato- 
res para a profissão (para ser 
dublador é preciso ser ator). Es- 
sec ocaso de Wirley Contaifer, 
de 31 anos, da nova geração de 
dubladores. Ele é a voz do Ho- 
mem-Aranha'Peter Parker, 

nos filmes em que o persona- 
gem é interpretado por Tom 
Holland, 

“Meu interesse começou ain- 
da criança, quando eu descobri 
que o Chapolin Colorado, meu 
primeiro herói, não era brasilei- 
ro. E entendi que a voz que ele 
tinhaera feita por alguém”, con- 
tou Contaifer. À partir dessa 
descoberta, ele soube o que que- 
ria fazer da vida. “Tive minha 
formação como ator e a pres- 
são, até familiar, de fazer televi- 

são, mas sempre fui devoto da 
invisibilidade. Um ator que po- 
de ser sentido e não visto.” 

SUCESSO, O dublador Élcio Ro 
mar, de 72 anos, é a voz clássi- 

ca de Woody Allen e Michael 
Douglas na TV brasileira. Para 
ele, a dublagem é uma arte de 
sensibilidade que “ou é muito 
fácil ou é impossível. Você po- 
de ficar ço anos tentando du- 

blar e não conseguir. É preciso 
de punch, agilidade e outras 
qualidades. Não precisa ser bo- 
nito, tem de ter talento, Todo 

'Sempre fui devoto da 
invisibilidade. Um ator que 

pode ser sentido e não 
visto”, diz Wirley Contaifer 

dublador é ator, mas nem todo 

ator é dublador”, advertiu. 
De tanto ser a voz de atores 

que estão sempre em filmes 
exibidos na TV, Romar já foi 

reconhecido nas ruas. “Come- 

ceia conversar com um taxista 

e ele perguntou se eueraa voz 

do Michael Douglas. Ele ficou 
tão feliz que não me deixou pa- 
gar a corrida”, contou. 

Cláudio Galvan, de 91 anos, 

que conquistou o papel de Pa- 
to Donald cantando Garota de 

Ipanema com a voz do persona- 
gem clássico durante um tes- 
te, também tem sido reconhe- 
cido nas ruas e shoppings. Ele 
não se incomoda se lhe pedem, 

na rua, para imitar o Pato Do- 

nald. “Embora faça uma voz ca- 
ricata, as redes sociais mostra- 

WILTOM JUNIOR / ESTADAO 

PURE ORMELLAS 
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ram a nossa cara, com muitos 

posts e entrevistas”, disse. 
A dubladora Andréa Murue- 

ci de ç6 anos, voz da princesa 

Pocahontas e de atrizes co 
mo Julia Roberts e Helena 

Bonham Carter, é um exem- 
plo de como as redes sociais 
ajudaram a popularizar otra- 
balho dos dubladores. Uma 

das frases dubladas por ela 
no filme Encantada virou um 

clássico instantâneo do Tik- 
Tok. Anônimos e artistas 

têm gravado videos curtos e 
bem-humorados dublando 

Andréa: “Com vocês, meu 
verdadeiro amor! Meu princi- 
pe, meu sonho ganhou vi- 

da!”. Em alguns vídeos, a de- 
claração de amor é feita a 
uma caixa de pizza ou uma 
garrafa de cerveja. 

PARA TODOS. “Acho que para 
além das redes, os fãs sempre 
estiveram aí. A dublagem do 
Brasil é excelente, Ela atende a 
uma questão de acessibilida- 
de, permite à quem não é alfa- 
betizado ou tem dificuldade 
de ler legendas rápidas ir ao ci- 
nema ou assistir a um filme na 
teve”, falou Andréa. “Hoje, me- 

nos gente “vira a cara” para a 
dublagem. Nós estamos pre- 
sentes na vida das pessoas des- 
de o começo, desde a infân- 
cia”, completou, 

Nesse sentido, a atriz e can- 

tora Kika Tristão de 57 anos, é 

a voz de muitas princesas 
quando elas estão cantando 
nos filmes da Disney (inclusi- 
ve da já citada Pocahontas). 
“Eu encontro fãs que me reco- 

nhecem pela voz, e que me & 
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dizem que fiz a infância de- 
les muito mais feliz. Toda se- 

mana recebo esse tipode cari- 
nho”, revelou. 

= 
E 

'Um taxista me perguntou 
se eu era a voz do Michael 

Douglas. Nem me deixou 
pagar a corrida' 

APPs A A 
DNS 07 ao 

A DublaGon, conferência 

brasileira sobre dublagem é or- 
ganizada por Ygor Guidoux, 
de 32 anos, um apaixonado por 
dublagens que também se tor- 
nou dublador profissional. “O 
evento é uma forma de devol- 

ver todo o carinho que esses 
profissionais têm com os fãs. 
Carinho e respeito se paga 
com carinho e respeito, Os du- 
bladores e dubladoras mere- 
cem muito”, acrescentou, 

COMO FAZER. O dublador Wen- 
del Bezerra, de 47 anos voz de 

Bob Esponja (além de galãs co- 
mo Leonardo DiCaprio e Ro- 
bert Pattinson), explica como 
são as etapas de produção de 
uma dublagem. “Um filme de 
190 minutos leva em média 25 

horas para ser dublado. O pro- 
cesso todo envolve tradução, 
checagem, mixagem, escolha 
de atores. Em média, um fil- 

me leva entre 30 0u 40 dias.” 
Úsatores, acrescenta, rece- 

bem por hora (horas produzi- 
das). Os dubladores que 
atuam em grandes produções, 
os mais requisitados do merca- 
do, podem ganhar em um mês 
de R$ 20 mila R$ 40 mil. é 

FOTOS WILTOM JUMTORESTADÃO 
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&. Guidoux, Primaira ani 

organizador Sense 

da DublaCon: 

“Uma forma 

de retribuir 

o carinho 

dos fãs' 

& A DublaCon será um encon- 
tro virtual a se realizar no dia 

wu de dezembro (e presencial 
no ano que vem). 

& Será dividido em painéis nos 

quais os dubladores trocarão 
informações sobre experiên- 

cias vividas em estúdios. 

& Do programa constam uma 
exposição mostrando episó- 

desconto da 

om 1Os no carão 

ARQUITVO PESSOAL 

dios da história da dublagem 
no Brasil e homenagens a es- 
ses profissionais. 

& As inscrições são gratuitas 

e podem ser feitas no site 
vw dublacon. com.br. 

Poltronas Lafer, para quem gosta 
clas boas coisas da vida! 

Conhiça toda coleção 
VISITE 
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DS INGÍGE do 
Dois livros, um da repórter Eliane Brum e 
outro da atriz Rita CGarelli, jogam luz sobre 

uma região que o mundo inteiro olha 

Xingu está no centro 
do mundo. Esse é o 
mote que ecoa em no- 

vas narrativas surgidas no ex- 
tenso território, cuja bacia hi- 
drográfica se alonga de Mato 
Grosso, região do Alto Xingu, 
ao Pará, onde nasce o rio ho- 
mônimo. Desde o colapso cli- 
mático e o dificil ano de quei- 
madas, em 2020, a região ga- 
nhou holofotes internacionais 
e destaque na mídia que nunca 
teve. Seca da Amazônia, Crise 
ambiental e violência são te- 
mas cotidianos ali. Mas mes- 
monas agruras, hã os que resol- 
vem voltar atenções ao cora- 
ção da floresta, inspiração de 
sobra para duas escritoras, 
uma repórter, outra atriz. 

são elas Eliane Brum e Rita 
Carell. Respectivamente, da 
lavra da jornalista e ativista 
surgiu Banzeiro Okótó: Uma 
Viagem à Amazônia Centro do 
Mundo, relato que mostra co- 

mo a construção da Usina de 
Belo Monte, no nascedouro 

do Rio Xingu, transformou os 
povos da floresta em párias ur- 
banos, convertendo-os em 

fantasmas que vagam sem ru- 
mo por uma das cidades mais 
perigosas do Brasil: Altamira 
(PA). Seu livro é um retrato 
visceral da Amazônia como 
território incompreendido 
pelopróprio pais, refém daló- 
gica ultrapassada de um proje- 
to de destruição da floresta 
que atravessou governos de 
todas as ideologias. 

Resistência 

A luta no Xingu é antiga e 
muitos dos problemas que 
eclodem hoje para quem 

está longe são recorrentes 

Jã a atriz percorre o cami- 
nho do romance em Terrapre- 
ta, ao narrar o périplo de uma 
adolescente que viaja ao Par- 
que do Xingu com o pai arqueó- 

logo, após a morte precoce da 
mãe. Com um pé no “roman à 
clef”, Carelli estreia na ficção 
para adultos, Ao contar a traje- 
tória de Ana, a autora se emo- 
ciona ao relembrar episódios 
da própria vida, como as via- 
gens com os pais quando pe- 
quena a terras indigenas € os 
rituais que vão se perdendo du- 
rante a vida na cidade grande. 

PROTESTOS, Passado um ano 
das queimadas, que ainda não 
foram totalmente apagadas, 
ativistas, intelectuais e lide- 

ranças colocaram a cara no sol 
e protestaram contra o desma- 
tamento. Em setembro, por 
exemplo, houve o Tribunal 
Permanente dos Povos, uma 
ação simbólica que visa julgar 
os crimes ambientais engave- 
tados. À primeira etapa joga 
luz justamente no Cerrado, o 
bioma mais injustiçado. É o 
que acredita Brum, então “jui- 
za” no evento, que tem suas 

sessões gravadas e disponi- 
veis na internet. 

Editora: Companhia das Letras 

448 páginas 
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A luta no Xingu é antiga e 
muitos dos problemas que 
eclodem hoje aos olhos de 
quem longe está dali são recor- 
rentes. Grilagem, invasão de 

terras, poluição do rio pelo ga- 
rimpo ilegal, a construção de 
barragens e o faraônico proje- 
to da Usina de Belo Monte 
eclodiram em violência em ci- 
dades como Altamira, e é pe- 
los sofridos retratos de quem 
perdeu suas terras que Brum 
reconstitui perfis como o de 
Seu Otávio, analfabeto que te- 
ve a terra tomada por Belo 
Monte. Ou mesmo o Parque 
Indigena do Xingu, em Mato 
Grosso, embora preservado 
pelos indígenas, é ameaçado 
pelo agronegócio no Cerrado, 
assunto que o Tribunal Perma- 
nente quer escancçcarar, 

PERDAS. Duas obras distintas 
que dialogam em vários mo- 
mentos, Terrapreta, de Carel- 
h, engrena a partir das perdas. 
Não por acaso, a garota, viajan- 
te precoce, é impactada lo- & 
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2) go nos primeiros capítulos 
ao entrar em contato com os 
preparativos para a festa de 
Kuarup, cerimônia fúnebre 
que ocorre entre junho e agos- 
to, anualmente, em que tron- 
cos de árvores são o centro 
dos ritos e as índias virgens 
são colocadas em reclusão por 
causa da primeira menstrua- 
ção. Os TOtens vegetais repre- 
sentam espiritos dos mortos 
recentes e inspiram devoção 
de todos do Alto Xingu. 

Carelli incorpora à narrati- 
va saberes reais e ancestrais, 

descrevendo com minúcias 
os rituais, como a lavagem do 

sangue, e papéis designados 
para cada um da aldeia, se- 
gsuindo uma hierarquia. Das 
mulheres que cosem e são res- 
ponsáveis pelo preparo do 
beiju, iguaria feita a partir da 
mandioca, aos guerreiros 
que estão atentos aos espiri- 
tosda floresta e ás lendas, co- 
mo a do surgimento do Pe- 
qui, contadas pelos mais ve- 
lhos e pajés, que vivem entre 

o místico e o mundo terreno. 
O processo de transitar en- 

tre ficção e realidade é uma 
espécie de espelho que o escri- 
tor coloca diante de si. Carelli 
conta que o processo tam- 
bém ressuscitou angústias há 
muito tempo cicatrizadas. 
“Eu levei uns 20 anos para 
chegar a este livro, Ele é bas- 
tante ficcional, mas tem as- 

pectos autobiográficos. Eu 
perdi minha mãe muito cedo, 
aos 14 anos de idade.” 

DIÁRIO. “Procurei incorporar 
no romance vários elementos 
reais de quando estive no Xin- 
gu”, conta Carell por telefo- 
ne. Aos 19 anos, a atriz foi ao 

Parque Indigena do Xingu e co- 
meçou um diário de viagem. 
Dele, anotações primárias, de- 
pois confirmadas, foram incor- 
poradas ao romance, como a 
observação de ritoseas lendas 
que lá viu. “Foi um processo 
de redescobrir memórias que 
já existiam, eu não inventava 
um evento, ele aconteceu, fez 

parte da minha história, e, no 

romance, as partes mais intri- 
gantes são desse caderno, são 
também memória”, completa. 
A memória coletiva conver- 

tida em histórias que habitam 
o imaginário das aldeias tam- 
bém exerce o papel de fonte 
primária para as escritoras. À 
cultura indigena preserva 
suas raízes por meio dos mais 
velhos, que exercem papel de 
guardiões de linguas indige- 
nas. Em ambos os livros, nota- 

se a relação estreita entre fon- 
tes, no caso de Brum, e lem- 
branças, em Terrapreta. 
“Quando eu comecei a pen- 

sar nessa viagem ao Xingu, fi- 
quei observando osadolescen- 
tes na aldeia, o processo de re- 
clusão da menina menstrua- 
da. Todo esse processo de ama- 
durecimento, de entrada na vi- 

da adulta, A nossa sociedade é 
muito órfã de rituais. A gente 
tem que aprender a crescer na 
marra. Hoje tem toda uma ju- 
ventude ligada em outras mito- 
logias e não se tem essa refe- 

Zadie Smith estreia como 
dramaturga adaptando 

Geollrey Chaucer 
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rência do universo indigena”, 

observa Carell, 
“om seu livro adotado re- 

centemente em um colégio 
paulistano, Carelli espera fa- 
zer uma ponte entre os sabe- 

res ancestrais que aprendeu 
easnovas gerações. No próxi- 
modias, as autoras se encon- 

tram na mesa Amazônia: Um 
Olhar de Dentro da Floresta, 

na Bienal Internacional do Li- 
vro do Rio de Janeiro. Outra 

iniciativa que propõe a toma- 
da de consciência é a Equa- 
ção da Rebelião, o Movimen- 

to EU +17 +. 

MUDANÇA. “Foi uma ideia do 

pescador Hélio, que foi expul- 
sode uma comunidade de bei- 
radeiros destruida. Ele disse 
que o eu sozinho não faz nada, 

aquele euchama mais um, que 
chama outro, aí as coisas mu- 
dam. Essa equação ganhou o 
mundo, A Amazônia Centro 
do Mundo é um projeto que 
propõe que os centros do mun- 
do são a natureza. À gente que- 
ria que esse deslocamento de 
centralidade fosse feito con- 
cretamente, convidamos ati- 
vistas do mundo todo para vir 
até a Terra do Meio, a floresta 
profunda”, completa Brum, 
que conta a experiência deta- 
lhadamente no livro. 

As duas obras, de ficção e 

não ficção, são distintas, 
mas possuem intersecções 

em diversos pontos 

A floresta tem ouvidos e é 

um organismo vivo. À floresta 
é mulher, conta Brum, em seu 

livro. Uma reportagem embe- 
bidaem lirismo, pois a Amazô- 
nia apoderou-se de seu corpo, 
seu sangue. O rigor da apura- 
ção e a frieza jornalística são 
preceitos pétreos na narrati- 
va, que, logo de cara, assume 
um olhar de não colonizadora, 
estando exposta às fragilida- 
des e metamorfoses de sua au- 
tora na floresta. 

FLORESTA. “Eu cubro Amazó- 
nia há mais de 20 anos. Mas 
ainda tem muita coisa que eu 
não sei. Eu conheço muito es- 
sa região em que estou. Mas 
há outras Amazônias”, explica 
Brum, em entrevista por vi- 
deoconferência em um raro 
momento em que a internet 
estava boa, direto de Altami- 
ra. “Eu preciso estudar mui- 
to. São muitos povos, muitas 
linguas. Os ribeirinhos, os qui- 
lombolas, 0s camponeses. Es- 
se livro éa forma de comparti- 
lhar o processo de como eu 
meentendie atendia esse cha- 
mado da floresta. As pessoas 
precisam vir para cá e cobrir a 
Amazônia como se cobre o 
Congresso.” € 



RODRIGO PETRONIO 

da cinhart Koselleck 
| R ) (1923-2006) é um 
“e clássicocontemporá- 
neo da historiografia. Um au- 
tor que abre debates centrais 
para todos os pesquisadores 
de ciências humanas, 

Mais uma joia desse autor es- 
tá disponivel: Histórias de Com 
ceitos: Estudos Sobre a Semânii- 
caca Pragnática da Linguagem 
Politica e Social. Trata-se da 
quarta obra de Koselleck publi- 
cada pela Contraponto, além 
de Critica e Crise (1999), Futu- 
ro Passado (2006) e Estratos do 
Tempo (2014), posicionando- 

se como principal editora do 
autor no Brasil. 

Conta com contribuições 
de Ulrike Spree e Willibald 
Steinmetz e posfácio de Cars- 
ten Dutra sobre os fragmen- 
tos introdutórios de Kosel- 
leck, A excelente tradução, as- 
sinada por Markus Hediger, é 
aprimorada pela revisão técni- 
caco prefácio esclarecedor de 
Bernardo Ferreira, da Univer- 

sidade do Estado do Rio de Ja- 
neiro (Uerj), e de Arthur Al- 

faix Assis, da Universidade de 
Brasilia (UnB). 

CONCEITOS. Como definem 

Ferreira e Ássis, o empreendi- 
mento de Koselleck consiste 

em diferenciar a forma tradi- 
cional da “história das ideias” 

da “história de conceitos”, 
bem como distinguir esta da 
“história social”. Ademais, de- 
marca diferenças entre sua 

abordagem e a realizada pela 
chamada “análise do discur- 

so”. Outro contraste (polémi- 
co e instigante) é entre a “his- 
tória de conceitos” eas “histó- 
rias de conceitos”, no plural, 
chave desta obra. Pode pare- 
cer uma sutileza, mas essa fle- 

xão altera tudo. 
Estas diretrizes se apresen- 

tam na primeira parte. Alinha- 
do a Wittgenstein e à filosofia 
da linguagem, os conceitos 
descrevem “estados de coisa”, 

não estruturas reais. Nesse 
sentido, os conceitos são mol- 

duras espaciotemporais. As 
designações de cada conceito 
são circunstanciais, mas Os 

CONCEIos não O são. 

PLURAL, Sc os conceitos se es- 

gotassem em sua enunciação 
temporal, ao usar um mesmo 

termo estariamos a todo mo- 

mento usando conceitos dife- 
rentes, uma contradição que 
inviabilizaria a própria prática 
da historiografia. Por isso, 
quando falamos em “revolu- 
ção”, “emancipação”, “pro- 
gresso”, “declínio”, “decadên- 
cia”, “utopia”, “inimigo”, 

“erítica”, “crise”, estes não en- 
velhecem. São os estados de 

coisas descritos por conceitos 
que envelhecem, pois não des- 
crevem mais realidades efeti- 
vas (Wirklichkeit), como diria 
Hegel. Não por acaso, o gran- 
de filósofo do Idealismo é uma 

das fontes do termo “histórias 
de conceitos”, no plural. 
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EDITORA CONTRAPONTO 

Em tempos de obscurantismo, anticiência e deslavadas deformações da história, a obra do historiador Reinhart Koselleck é fundamental 

Í Pi 

“Histórias de Conceitos” é o quarto livro 
do pensador lançado no Brasil pela 

Editora Contraponto 

Os conceitos não envelhe- 
cem porque são unidades for- 
mais. Dizer que os conceitos 
são tão Lransitivos quanto o 
tempo é enunciar a invalidez 
de qualquer conceituação que 
transcenda o tempo em que os 
mesmos foram (ouvirãoa ser) 
enunciados. Isso é um “deslei- 
xológico”, segundo o cufemis- 
mo de Koselleck. 

Por meio de “distinções ana- 
liticas”, todos os eventos ocor- 
rem em um cruzamento entre 
as dimensões linguistica (cul- 
tural) e extralinguística: geo- 
gráficas, biológicas, zoológi- 
cas, geológicas, climáticas, 
dentre tantas outras que en- 
volvem a “história” da Terra, 
Estas condições prê-linguisti- 
cas podem ser chamadas de 
meta-históricas. 

LINGUAGEM. Esta é uma das 
contribuições mais fascinan- 
tes do historiador alemão. Di- 
ferentemente da conhecida 
definição de Hayden White, 
para Koselleck a meta-histó- 
ria não se refere as estruturas 
ficcionais imanentes a toda 
historiografia. Pode ser defini- 
da, sim, como todas as “deter- 
minações formais” que os hu- 
manos compartilham com os 
animais, por exemplo. E nós, 
humanos, tendemos a “trans- 
formar linguisticamente” es- 
sas predeterminações meta 
históricas que não podem ser 
inteiramente “dominadas pe- 
la linguagem”. 
Asegunda caterceira partes 

analisam alguns conceitos e 
suas histórias, como a lingua- 
gem do Numinismo, uma das 

especialidades de Koselleck e 
temado brilhante Critica e Cri- 
se. À quarta parte aborda o 
campo mais restrito da histó- 
ria constitucional, 

Na quinta eúltima parte, Ko- 
selleck investiga a dissolução 
da “casa como unidade de do- 
minação estamental” e obser- 
vaa transformação jurídica de 
conceitos como “casa”, “fami- 
lia” e “domesticidade”. Res- 
tringe-se à Prússia, entre a Re- 
volução Francesa € 1848. 

Seja nas ciências humanas 
ou nas ciências naturais, ne- 

nhuma teoria sobrevive sem se 
apoiar em uma metateoria, Ou 

seja: sem refletir sobre suas 
próprias condições, limites e 
possibilidades conceituais. Es- 
sa atividade metacognitiva po- 
de ser chamada de epistemolo- 
giaou demetafísica. Nenhuma 
ciência consegue avançar sem 
recorrer a clas. 

Em tempos de obscurantis- 
mo, anticiência e deslavadas 

deformações da história, a 
obra de Koselleck é monumen- 
tal e urgente. Ela nos ajuda à 
compreender nossa historici- 
dade profunda. E, ao mesmo 
tempo, quais as diversas tem- 
poralidades subjacentes a es- 
sa autocompreensão. € 

R$ 106 
— R$ 48 je-hooh) 
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Textos de Merval Pereira reunidos em livro passelam por temáticas que vão das eleições americanas ao futebol como expressão cultural 

JOSÉ NÉUMANNE 

dm screveucerto poeta mi- 
Ff ) neirocominfinita argá- 
; ciae provisória sabedo- 
na de jardineiro da última flor 
inculta e bela do Lácio, que “lu- 
tar com as palavras é a luta mais 
va”, Drummond nunca se aven- 

turou ao chá das 5 na Academia 
Brasileira de Letras (ABL). Já 
seuleitor Merval Pereira se dedi- 
caao desafio de dar à palavra pro- 
fana a natureza veneranda no 
prelo de Gutenberg. Desafios da 
Democracia (2003-2020) é mais 
uma refrega dessa luta inspirada 
na leitura correta do poema O 
Lutador, em que a preposição 
com pressupõe arma, instru- 
mento, aliança, não contra, do 
outro lado do ringue. 

Não é um combate inédito, 
Joaquim Maria Machado de As- 
sis, mulato dos morros infectos 
do Rio de Janeiro pré-Pereira 
Passos, foi um pioneiro nessa ta- 
refa de registrar o descartável pa- 
atormá-lo eterno nas mais belas 
crônicas da lingua de Camões. 
Joaquim Nabuco, vulgo Quin- 
cas, o Belo, como Machado fun- 

dador da ABL, também se aven- 
turou nessas batalhas em que o 
chumbo do canhão é substitul- 
do pelo das velhas linotipos prê- 
offset na virada do século 19 para 
020. Na profissão de Merval, re- 
pórtere comentarista, há nomes 
lustres das letras que o prece- 
dem, O estilo indelével de Muri- 
lo Melo Filho, nas páginas da 
Manchete da minha infância, é 
perpetuado em brochuras im- 
pressas. Ninguém está autoriza- 
doa reclamar da natureza volátil 

ar 

T 239 

“e 

NO 
A 

Uma LIÇÃO 
Stórii 

destaca por sua voz pessoal e 
particular, além da erudição 

dos comentários atuais para a 
época de suas edições em veicu- 
los de imprensa e lidos com pra- 
zer em qualquer momento das 
lavras de Carlos Castelo Branco, 

Fernando Pedreira, Elio Gaspari 
e Villas-Boas Corrêa. 

As incursões do articulista de 
OGlabo, comentarista da Globo- 

pERVAL PEREIRA 

DESAFIOS DA | 
DEMOCRACIA 

0 CIEMEIO, 

Desafios da 

Democracia 

At: Merval Pereira 

Editora: Topbooks 

450 páginas 
R$ 83,90 

Newsemembro da ABL no mun- 
do do livro se destacam por sua 
voz pessoal e particular, funda- 
da num convivio permanente 
em redações, bibliotecas e tertú- 
lias acadêmicas. 

PRÊMIO E550. Forjada em estilo 
escorreito e de profunda cultu- 
ra, é reconhecida como singular 
em nossa lingua. Numa passa- 
gem por Brasilia, em 1979, escre- 
veu, com André Gustavo 
Stumpf, a série de reportagens À 
Segunda Guerra - Sucessão de Gei- 
sel, publicada no Jornal de Brasi- 
lia, e com a qual ganhou o Pre- 
mio Esso de Jornalismo. A lógica 
da passagem da reportagem fu- 
gaz para o testemunho históri- 
co, aplicada neste lançamento, 

teve sua pedra fundamental no 
volume de 782 páginas de O Lulis- 
mono Poder editado em 2010 pe- 
laRecord. Ateia sutil deaconteci- 
mentos aparentemente provisó- 
rios é capaz de sustentar o peso 
de teorias permanentes apoian- 
do-se em seus fios finos con- 
quanto resistentes Desafios da De- 
mocracia (2003-2020), comapre- 
sentação de Celso Lafer, texto 
de quarta capa de Nélida Pifione 
prefácio de Fernando Gabeira, 

enfrenta a lógica temporal de su- 
cessões. Leitor constante de sua 
produção periódica de textos de 
muito fólego, torno agora conhe- 
cimento em esforço despendido 
e tempo gasto na produção dos 
longos artigos propriamente di- 
tos na seleção das frases fadadas 
ac oblívio, mas que se erernizam 

naencadernação. Não há comen- 
tário que substitua a descrição 
do escritor em tal mister: “Que- 
ria selecionar um pouco do que 

escrevi sobre questões que di- 
gem respeito à cultura, aos valo- 
res democráticos, à cobertura 

das eleições americanas, ao fute- 
bol como expressão do dialogo 
entre culturas e paises, ao deba- 
te sobre o papel da midia e da 
tecnologia no mundo moderno, 
eatemas urgentes da pauta con- 
temporânea sobre os quais a 
ABL tem procurado refletir com 
a colaboração de importantes 
pensadores do Brasil e do exte- 
rior”, confessa Merval na Nota 
do Autor, ao descrever a pesqui- 
sa feita nos intervalos da labuta 
diáriada coluna no jornal, de pro- 
gramas no rádio e na televisão e 
de palestras. O que era flagran- 

te em prosa impressa nas duas 
anteriores, uma citada aqui an- 

tes e publicada um ano após ter 
recebido o prémio Maria 
Moors Cabot da Universidade 
Colúmbia, o mais importante 
do continente, e Mensalão: O 
Dia à Dia do Mais Importante Jul- 
gamento da História Política do 
Brasil, de 2013. 

Desta vez, a inteligência e a ex- 

periência do acadêmico recolhe- 
ram exemplos da delinquência 
política nacional, como o arro- 

gante questionamento feito pe- 
lo petista Paulo Lacerda, antes 

de assumir a direção da Policia 
Federal no govemo Lula: “A PF 
deve ser censurada em seus ques- 
Honamentos?”. 

Na profissão de Merval, 
repórter e comentarista, 

há nomes ilustres das 
Letras que o precedem 

Na coluna de 8 de fevereiro de 
2020, Merval resumiu numa pa- 
lavra de origem grega (Coprola- 
lia) o enxundioso e surrealista 
vocabulário do atual chefe do 
Executivo na comunicação com 
subordinados e patrões (nós ou- 
tros, que pagamos seus salários 
e bancamos as práticas de pecu- 
lato de seus descendentes, afilha- 

dose contraparentes).Copro, fe- 
zes,lalia, fala, é uma doença, des- 

critacomo sindrome do uso des- 
controlado de palavras obsce- 
nas. Esse texto aborda o objeto 
permanente da crônica passagei- 
raquevira lição perene. Comen- 
tando video em que o presiden- 
te, vulgo “mito” (mentira), disse 

“o que eles querem é a nossa he- 
morroida, a nossa liberdade”, o 

jornalista registrou:“A boca suja 
do presidente Jair Bolsonaro 
não chamou a atenção apenas 
dos brasileiros, ganhou dimen- 
sões internacionais”, O colunis- 
ta esclareceu: “Os principais jor- 
nais do mundo noticiaram a di- 
mensão política do video”. O aca- 
démico cunhou a sentença fecal 
em brasa ardente: “Bolsonaro fa- 
loucercade 20 palavrões diferen- 
tes e outras palavras chulas ou 
com sentido dúbio, como no ca- 
so da hemorroida' colocada em 
uma frase aparentemente por 
ato falho, ou como uma metáfo- 

ra que precisa ser explicada por 
uma mente pervertida”. Como 
diria o mestre Nelson Rodri- 
gues, “batata”. 
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Domestica a personalidade 
Data estelar: Sol ingressa 
em Sagitário 

nquanto continues res- 
pirando entre o céu e 
a terra, continuarás, 

também, sendo uma 
alma em busca de expres- 
são, tendo à tua disposição 
um instrumento magnífico, 
que é a personalidade, com- 
posta de três corpos, o fisi- 
co, o emocional e o mental. 
A personalidade é um ins- 

trumento semelhante a 
uma inteligência artificial, 

ÁRIES 21-3 a 20-4 
Crereça afeto se você 

ty deseja afeto. Esse É o 
caminho seguro para 

haver equilíbrio e que evita, tam- 
bem, que você exija algo que 
sua alma não está disposta a ofe- 
recer. Experimente isso, nem 
que seja para fazer um teste, 

GÊMEOS 21-5 a 20-5 
Pensar muito não é o 
mesmo que pensar 
bem. Se você quiser ter 

minimo esclarecimento, por- 
que é para isso que existe o ato 
de pensar, sua alma precisa se 
dedicar e exercitar até se tornar 
destra na ciência do pensar. 

LEÃO 2274228 
Az O regozijo que pode ser 

compartilhado com 
outras pessoas é, certa- 

mente, regozijo que se multipli- 
ca e irradia beneficios a muitas 

mais pessoal algumas que você, 
provavelmente, nunca virá a co- 
nhecer. E o caminho. 

LIBRA 23-94 22-10 

| À O prazer não há de ser 
considerado um luxo, 

mas a nota dominante 
de todos os dias. Só que sua 
alma não há de pretender que a 
vida, com seus mistérios, arran- 

je tudo para lhe brindar com 
prazer. Essa hã de ser sua luta. 

SAGITÁRIO 2-na 21-12 
Jomo demonstrar seu 
amor? Qualquer manei- 
ra de demonstração 

vale a pena, porém, o mais im- 
portante não é a expressão, mas 
que sua alma se desapegue do 
resultado. Isso sim seria amor, 
uma expressão desapegada. 

AQUÁRIO 21-13 19-2 
E sabido que nenhum 

R ser humano é uma ilha 

isolada no oceano da hu- 
manidade, pois, estamos todos 
conectados por uma rede telepáti- 
ca de sensações e pensamentos. 
Tenha isso em mente quando 
precisar entender o que acontece. 

CULTURAS: COMPORTAMENTO 

Horóscopo 
Quiroga 
oscardlquiroga.net 

tão sofisticada que preten- 
de ter vida própria e, por 
isso, resiste a seguir a voz 
da alma, preferindo, a 

maior parte do tempo se- 
guir pelo seu próprio cami- 
nho. 
Assim, tua própria perso- 

nalidade se converte no 
pior inimigo de tua alma, 
porque, em vez de lhe ofere- 
cér suporte para sua expres- 
são, ao contrário disso, a 

encerra e maltrata. 
Teu principal objetivo é 

domesticar tua própria per- 
sonalidade. é 

TOURO 21-4 a 20-5 
cam Ocontentamento não é 

uma forma de se acomo- 
dar no sofrimento atual, 

mas de aproveitar o que está ao 
seu alcance e desfrutar de bons 
momentos na companhia das 
pessoas próximas. Contenta- 
mento é alegre, não triste. 

CÂNCER 21-54 21-7 
o | Sualuta há de ser a fa- 

= vor de seus sonhos e 
pela conquista de suas 

pretensões, e nunca contra o 

que pareceria ser obstáculo nes- 
se caminho. As oposições e re- 
sistências hão de ser meros efei- 
tos colaterais. Nada além. 

VIRGEM 23-8 a 22-9 
DA A construção de rela- 

cionamentos afetivos 
não é algo que se pron- 

tifique do dia para a noite, nem 
muito menos algo que tenha 
uma fórmula que, ao aplicar, 
tudo se resolva. É algo que re- 
quer método e persistência, 

ESCORPIÃO 23105211 
4, y | Ciúme nunca será pro- 
E va de amor, pelo con- 

trário, O ciúme é a pro- 
va de que não ha amor suficien- 
te para acolher as faltas alheias 
e, ao contrário, à atitude de con- 

denação é vista como mais 
atraente do que a do perdão. 

a 

CAPRICÓRNIO 22:12 a 20: 
= | Nada há mais impor- 

dy tante do que a preser- 
“| vação de um bom rela- 

cionamento, porque sem um 
vinculo de referência sua alma 
estaria perdida num oceano de 
sensações individuais, despro- 
vidas de contato com alguém. 

PEIXES 20-24 20-3 
Evite complicar. Está 
tudo ao alcance de sua 

mão, mas os desejos, 
sempre teimosos, insistem em 
que você se lance à aventura de 
tentar conquistar o que não está 
ao seu alcance. Seu regozijo 
atual reside no contentamento. 

Estilo Festival 

Ronaldo Fraga, Modem 
e Lilly Sarti se destacam 
no início da SPFW 

Em sua 52.º edição, 
o evento de moda 
une o presencial ao 
digital, com histórias 
que transbordam das 
telas para as ruas 

Em sua edição de número s2, 
o São Paulo Fashion Week, 

que agora se classifica como 
um festival, celebra o retorno 
aos desfiles presenciais e agita 
a semana na moda brasileira, 

QUADRINHOS 

PENSEI QUE VOCÊ 
SÓ LIA LIVROS PRA 
ALIMENTAR SEU 

E 5E ALGUÉM NOS CHAMAR 

REACLONARIOS!S 

BEM PENSADO 

Seguindo o formato Phygital, 
que une o físico com o digital, 
cevento ocorre na passarela ç 

nas redes sociais, com histó- 

rias que transbordam as telas 
dos celulares e dos computa- 
dores para as ruas. 
O mineiro Ronaldo Fraga é 

sempre um dos destaques do 
SPFW. Para esta temporada, 
o estilista propós uma viagem 
pelas origens da indústria têx- 
til brasileira. “Acredito que o 
papel do designer brasileiro é 
tecer pontes entre o Brasil fei- 
toá mão e o Brasil industrial”, 

conta. “Fui desafiado a criar 
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uma coleção 100% nas bases 
de jacquard, das roupas aos sa- 
patos, das bolsas aos óculos, 

tudo feito nessa trama que 
muitos, erroneamente, con- 
fundem com estampas.” 
Outro ponto alto até aqui 

foi Lilly Sarti. Em um desfile 
presencial no Pavilhão das 
Culturas Brasileiras, local on- 
de ocorre a versão fisica do 

SPFW, a grife propós um in- 
verno mais leve, pontuado 
por cores vivas e marcado pe- 
la sensação de aconchego. 
A Modem de André Boffano 

injetanovos ares na moda pau- 
listana. À marca chegou à sua 
sétima participação no SPFW 
e teve como grande novidade 
a expansão da linha de produ- 
tos para atender um potencial 
público masculino. 
A moda brasileira faz bonito 

no presencial, mas deixa claro 
que o digital veio para ficar. 6 

F NÃO EUNÃOACHO W | 
[QUE ALGUÉM AINDA VENHA | 
A SE AQUI. À 

MAS, ÀS VEZES, DOU 
UM AGRADO PRO MEU 

ES blame) Cab RAIA, PERDA ND DOS - Era 

DE "GTÁRIOS 

NUNCA OUVI FALAR DE 
NINGUÉM QUE SE DESSE 
AD TRABALHO DE RIMAR 

NÃo DÁ PRA VocÊ 
IR SoZiNHo 
DESTA 
VEZ? 

“Temos saudade do que não existiu” Carlos Drummond de Andrade 
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A sofrência e a 
angústia de Adele 
ANÁLISE 

Za, single ExsyOn Me jáha- 
| via entregado tudo. 

qe A Adele, em seu álbum 

30, vem na mesma toada de seus 

antecessores 19, de 2008; 21, de 
2011; e 25, de 2015. À canção 
voou para o primeiro lugar da 
Revista Billboard, ainda um medi- 
dor considerável de sucessos, & 
quebrou marcas de streaming e 
de execuções em rádio. Qutras 
músicas, 1 Drink Wine, Hold On é 

Love Is A Game, sairam no espe- 
cial de TV Adele One Night Only, 

CRUZADAS Ha WEB 

wwruecoquetel.com. br 

o get sarna amina 

Programa, | 
veado e Est 
gravação 
de músicas 

a a ” 

[1 Unidade 

ge métrica 
grampo Rr 

e 

ia 

E a | A Denma- 
[| Bodergia, em 
Folclora relação à | 
brasilgina Medicina 

e 

7 E | 
produzir 
És segui- 
divas de Rss 
uma nto 

Fenigião escolar | 
Rondónia [*) Grande 

Isiglaj ana 
(he Ban- Galrota 
pe ti | Abras. > 

La 17), mundcipão | 
oa (2). ma En | 

Irregularidades em 
pt prticio lina [D 

BANCO SON CpdEIaUNUap/0Z BUN-ONE/E nanun — sejey — Ide 0/4 “ans — uses — uJBajp 

Nivel Difícil e —— 

|Uilima do | 
parricida | 

atraindo audiência maior do 
que o Oscar, 

Adele é um fenômeno pop, o 
maior deles em muitos anos, e 
com uma carreira estrategica- 
mente conduzida em duas fren- 
tes: um pé está no velho mundo 
e O outro no pós-streaming. Ela 
é discreta fora dos lançamentos 
enão aposta na profusão de sin- 
gles, como fazem os artistas 
clássicos, mas sim na constru- 
ção de uma trajetória biográfica 
que usa os álbuns como capitu- 
los de sua vida, 19, 21, 25 € agora 

3º são, além de nomes de seus 
discos, as idades aproximadas 
que ela tinha etemnomomento 
dos lançamentos, 

Ao mesmo tempo, como 

Jgue à suiça 
es tadao cor, ir pis trois 

Separação, filho pequeno e superação banham as belezas do disco 

mostra 30, Adele não muda em 
nenhum grau o curso de sua 
navegação, como fazem cole- 
gas que buscam likes e fis enga- 
jados. Um álbum novo não é 
mais, como era na old school, 
uma ruptura com o que havia 
sido feito, mas a confirmação 
de expectativas. Assim, mes- 
mo previsível com relação ao 

& Hevistas COQUETEL 

Jaque as cruzadas Na WEB 
estadao.com.br ig/cruzadas 

Jimmy CO veicalo + Código 
| que usa da Nova d, 
"dois com- Zelandia 

Hendriz | bustivois | na wah 

> Z 

[AD em A romanos cantora 
'“Ahtão, no Mopo: ra 
(intornatés " grániia 

r Ganhar, | 
em inglês | 
Tama de | 

| movelas | 

1 Planta | E 
pt armdina Pd 

ar demo [E 
Lo 4 fanalmésico) 2 

(ride ——|Apêndicos 
praia; de absor- 
lunção mentes 
sa os. fentninos 

Paga para 
fechara || 
camiza li 

| eneial 
 detinio 
simbolo) | 
O peixe, 
no sushi 

| 

1[7-Coael- 
| aa E 

sodulo 
rasiboiro | 

Crime conlraa o —— 
Pública 

Argila manviaturada | 
e cozida no torno 

registro emocional, Adele en- 
trega exatamente o que os fãs 
querem ouvir. Sem invenções 
e sem reviravoltas. Muitas lá- 
grimas, muita dor, muita voz € 

piano e alguma superação. 
Adele está mais interessante 

aos 33 anos, e suas canções se- 
guem esse amadurecer. Stran- 
gers by Nature remete às can- 

ww coquetel.com.br 
Resolva O passatempo, preenchendo o quadro. Coloque 3 (Sim) em todas as afirmações e 

complete com N (Não) 05 quadrinhos restantes (veja 0 exemplo). Para isso, use sempre a lógica. 

Dois vestidos novos 

TOLGA ARIMENVAFR 

ções natalinas americanas dos 
anos 1950, com uma bela melo- 
dia; My Little Love só fica mais 
dolorida quando se sabe que a 
voz de criança que se ouve é de 

seu filho, Angelo, hoje com 9 
anos, ouvindo a mãe falar da se- 

paração com o pai, Simon Ko- 
necki E Easy on Me, como se 
ouviu, é um espetáculo de ab- 

sorção imediata. 
Ha uma falta em 30, algo que 

poderia ser um ponto de equili- 
brio às lamúrias de muitas can- 
ções, O espirito de Easy on Me 
percorre o álbum, mesmo quan- 
do um calor a mais aparece em 
Cry Your Heart Out, um paanço 
surge em Oh Mp God ca esperan 
caporumanovae salvadora pai- 
xão venha em AU Night Parking, 
comopianotransposto de Errol 
Garner, morto em 1977. Mas 

Adele não tem um hit de pista. E 
aquinãoseria arriscar, mas ajus- 
tar-se aos tempos. E os tempos 
da sobrevivência também pe- 
dem a festa. € 

LÓGICA nesta seção, todos os dias, um jogo diferente para você 

& Revistas COQUETEL 

Ontem, cinco mulheres foram ao shopping e compraram, cada uma, dois 

vestidos novos, Você consegue descobrir quanto cada consumidora pagou 

pelo primeiro e pelo segundo vestido? Nenhuma gastou 0 mesmo valor que 
= : 

a outra por compra e nenhuma segunda compra custou o mesmo valor que 

a primeira. 

ad 1. Asegunda compra feita por Bete custou R5 10 a mais que a primeira, mas 

e não custou R5 55. 

à. Asegunda compra de Carla custou R5 5 a mais que a primeira. 

3. A mulher que pagou R5 60 na sua primeira 

compra gastou mais na segunda que o valor 
pago por Fran no seu segundo vestido, mas 
R5 15 a menos na sua segunda compra que 

osegundo vestido de Dora. 

SOLUÇÕES 

coM 

Disponivel em bancas de todo o Brasil 

puta car Co quetiD! Ep | EF | É 



O som e a peste 
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Não sei quando sairemos da escassez, mas para atravessar a tempestade necessitamos de música 

Em maior drama da pande- 

mia no Brasil é o núme- 

ro absurdo de mais de 
Wu 600 mil mortes. O se- 
gundo efeito nefasto foi a crise 
econômica co aumento da mi- 

séria, inclusive da fome. O ter- 
ceiro foi menos debatido e terá 
efeitos enormes a médioe lon- 
go prazo: a catástrofe na área 
cultural. 
O desastre foi sobre todo à 

setor cultural. Atrás de cada 
nome fulgurante que possuia 
reservas para a crise, havia 
uma multidão de nomes quase 
invisíveis, luminadores, cenó- 

gratos, auxiliares de produção, 
pessoal da bilheteria, divulga- 
dores e tantos outros que vi- 
viam mês a mês do que rece- 
biam. De repente; nada mais 
entrava... 

Falarei mais da Osesp, pela 
importância da orquestra e 
porque sou conselheiro dela, 
Tenho menos conhecimento e 

nenhuma autoridade para tra- 
tar dos múltiplos setores que 
também enfrentaram dificul- 
dades. Arthur Nestrovski, dire- 

tor artistico da Osesp, em arti- 
go para a revista Piauí (edição 
175, abril de 2021), traçou um 
itinerário da luta quase épica. 
Um regente inglês não pôde 
virrosvoos do Reino Unido ha- 

viam sido cancelados. O solis- 
ta testou positivo. A Sala São 
Paulo foi fechada. Depois, foi 
reaberta, mas com limites 

enormes de público, Tanto Ar- 
thur como Marcelo Lopes de- 
monstraram uma resiliência 
acima do normal, Todos os tra- 
balhadores são dignos e toda 
ocupação honesta é válida, Po- 
rém, minha querida leitora e 
meu estimado leitor: algumas 
funções profissionais são mais 
fáceis de ser substituídas do 
queoutras. É complexo encon- 
trar um novo pianista que te- 
nha o dificil Concerto para Pia- 
no n.º 2 de Shostakovich estu- 
dado no seu repertório, agen- 
da livre e que esteja em algum 
ponto que permita um voo até 
São Paulo, Está mais fácil subs- 
tituir ministro de Estado do 

que solistas. 
As orquestras planejam sua 

temporada de concertos (32 
no caso da Osesp) com anos 
de antecedência. Como escre- 
veu Arthur Nestrovski: “Seria 

q eufemismo dos eufemismos 
dizer que tudo isso exige plane- 
jamento. À capacidade de pla- 
nejar e a tradição de honrar o 
que foi planejado são, aliás, 
dois fatores dos muitos que 
dão credibilidade a uma insti- 
tuição cultural. Alta qualidade 

LSADORA VETTE 

'O que eu testemunheil como conselheiro da Osesp em 2020 e 2021 foi uma jornada emocionante de adaptação e de esforço" 

Imagino a Sala 
São Paulo como 

uma arca de Noé 

atravessando uma 
tragédia mundial 

artística será sempre o mais im- 
portante, mas cumprir acor- 
dos, ter uma produção que fun- 
ciona e ser bom pagador são 
qualidades básicas. Não mu- 
dar de ideia no meio do cami- 

nho, também. Era assim que as 

coisas funcionavam no passa- 
do pré-pandêmico, antes da 
avalanche de pedras que agora 
obstrui diariamente a vida de 
nossas retinas tão fatigadas”. 
O novo holofote incidiu na 

adaptação virtual, Exemplo? 
Houve 53 transmissões dos 
concertos digitais 2020/2021. 
O YouTube Osesp, de 14 de 

março de 2020 a 8 de agosto 
de. 2021: 1.788.750 views, 

212.800 horas assistidas; Face- 
book Osesp, de 14 demarçode 
2020 a 8 de agosto de 2021: 
2.930.626 pessoas alcançadas 
é 752.498 engajadas, Os con- 
certos eram gravados desde 
zon edez deles foram recupe- 
rados do arquivo para exibi- 
ção nas noites de domingo. 
Houve só videos publicados 
dos músicos fazendo música 
em suas casas. Foram realiza- 

das edições virtuais do proje- 
to Falando de Música que ana- 
lisava e debatia os programas, 
Surgiu o projeto Semibreve, 
com os músicos da Osesp res- 
pondendo a perguntas do pú- 
blico. Oito das nove sinfonias 
de Beethoven foram ao ar, co- 

mentadas por Thierry Fisher, 
E o famoso Festival de Cam- 

pos do Jordão que a Osesp ad- 
ministra? Após o hiato de 
2020, à 51.º edição aconteceu 
essencialmente por meio de 
plataformas digitais = o publi- 
co presente no Auditório Clau- 
dio Santoro (39 apresenta- 
ções) e na Sala São Paulo (4 
apresentações) foi reduzido 

devidoaos protocolos de segu- 
rança. Estive em um evento na 
Mantiqueira. O módulo peda- 
gógico também foi afetado, 
com osalunos se revezando en- 
treo presencial eo virtual. Nes- 
se modelo híbrido, foram mi- 

nistradas mais de 990 ho- 
rasjaula. Além disso, foram rea- 
lizadas 20 masterclasses vir- 
tuais com grandes nomes da 
música de concerto universal, 

como a pianista Yulianna Av- 

deeva, a flautista Silvia Cared- 

du (Hanns Eisler e da Baren- 
boim-Said Akademie), o violi- 
nista Boris Brovtsyn (solista in- 
ternacional), o contrabaixista 
Martin Heinze (Filarmônica 
de Berlim) e otrombonista Joe 
Alessi (Filarmônica de Nova 
York). Em plena crise econô- 
mica, sanitária e politica, o pú- 
blicoe os jovens instrumentis- 
tas foram agraciados com tra- 
balhos ousados e estratégicos. 
O que eu testemunhei como 

conselheiro da Osesp em 2020 
e 2021 foi uma jornada emocio- 
nante de adaptação e de estor- 
ço. Citei osnomes extraordina- 
rios do Arthur e do Marcelo. 

Há um grupo enorme junto a 
elese, principalmente, os músi- 
cos profissionais da sinfônica. 
De muitas nacionalidades, to- 
dos tiveram o estresse natural 
do transe que ainda vivemos. 
Insegurança, medo, angústia 
pelo futuro e questionamento 
sobre tanta dedicação de anos 
canos de estudos e de práticas 
agora esbarrando neste mo- 
mento aziago e sombrio. 

Não sei quando sairemos da 
escassez. Não consigo ver 
oásis neste deserto de estadis- 
tas. Sei apenas que, para atra- 
vessara tempestade, necessita- 
mos de música, Precisaremos 
de mais música para saber o 
que fazer no novo momento, 
Imagino a Sala São Paulo co- 
mo uma arca de Noé atraves- 
sando uma tragédia mundial. 
Que os variados seres a bordo 

possam chegar a um monte 
tranquilo e repovoarema terra 
da música. Minha esperança, 
hoje, reverbera notas musi- 
cais. Dia 22 de novembro é Dia 
do Músico. Parabéns a todas € 
a todos que pensam, realizam, 
lutam e fazem sons em meio à 
peste. Como Arthur Nes- 
trovski narrou em um diálogo: 
“Musica acima de tudo e Bee- 
thoven acima de todos”. O res- 
to é caco dissonante. € 
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